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llişleri sergisi 
A N K .A. B .A D .A lıcuırlo· 
•ata eltflM"i w küçük •anat
lor Bergiai1 büyük lıalk ta
&akaaını yakından aldkadar •en tttban11le değerli 
Wr tefebbüs sayılabilir. Biz 
de, tik defa olarak, küçük 
Ban'atların ciddiuetle d~ü
ttüldüğünü gösteren ~tt te· 
~ebbüs sayemmle, bıotlaruı 
tNazideki oorlıklaı·iyle b1'
günkü. varlıklarını nmka
yeseye inıkd.n bulımacak'lır. 

Vaktiyle memlekebmizde, 
küçük sanatlar ileri gitmişti. 
Şehirlerden köylere kadar ya• 
Yalan el işleri içinde, milli ruba 
derinden derine k&k salmış gü
zel eserler vardi. Her bölgenin 
laılk tabakası, yqamğı muhitin 
ihtiyaçlanndan ilham alarak ayn 
•yn hususiyetler taııyan eserler 
Yarıbyordu. Bunlann hepsinde, 
•lltterek vaııf olarak, milli ru
laaQ akislerini bulmak kabildi. 
llakina aanayiinin inkiıafiyle 
beraber, dlnyanın her tarafında 
olcl.;a ıibi bizde de, k6çük 
•s J tlaJ& llir iwlliW chı 11 ili 
...... itlrll&.llkid• fala 
Tlll at alıNn waatlmnla bir 
1r.._ ya hllbltln kayboldu, 
Jala11t: ta H r s • lllı eek tlerec:ede 
lallfa afralla. 

itte Ankara küçlik sanatlar 
leıfW, Wsim bu Abada, nasıl 
'- vaziyette oldatumuzu gös
ı..ecektir. Aynı zamanda diln• 
ile ... rlerle bugünklileri kar· 
talatbrmak kabil olacakbr. Ga
letelerin yazmklar1na g&re, ! opkapı mllzesiadeki el itlerin· 

en kıymettar bir çok nlmu
laeler aergide tethir olunacalr
:!:._~inelerimizin, dedelerimizia 
~ bir himmetle vticuda ge· 
tirdikleri eıerlerdeki ktiltBr 
tenainliğini hayranhkla seyre
ecleaıler, kllçllk ıanatlann ya· 
raalci inkitafı namma, bu mu
lra1eaelerden elbetteki faydali 
lletieeler çıkaracaklardı". Ba
lla hlll halk tabakaları ara-
11•da yaıamaya imkin bulan 
el Ye ev itlerinin canlaamrdık
ı.,. )'araba kuvvet tablosu ya
~ maküaa devrinin daha 
~.~Jll olclaju zamanlarda 

leri.ma ibda kudretlerini 
.._ttiren tablonun mukayeıeai 
~olmakta kurtulamaz. Ser
lide yalnız maiıet derdiyle baya 
bıaı kaçtık sanatlardan birine 
~etaUı olan yurddaılann eser
k ~ethir olunacak değildir. 

eaclı zevkleri için bedii eaerler 
hratan amat&rler de elitlerini 
~~9flıir edeceklerdir. Sergi 
~ lıiç flphe etmiyoruz ki, 
.,. tlaı.am bir it k81'fJ11ndadır. 
~·?-leketin her tarahndan gön· 
b. nlen binlerce nOmuneyi birer 
b:e~ eld~n seçirecek, içlerinde 

7 k bır sanat kıymeti taşı
~~~rı ideta aeleksiyone eder 

1
. 

1 ayıracaktır. Ta ki. sergiyi 
,::~ret edenler oradan tam bir 

ırle çıkabilıinler •.. 

e •Bir zamanlar ninelerimizin 
• e. d til ~ID e hazırladıkları brode-

.,_e:_n envaı, kendi tezgahla-
... dokuduklan biirümciik 
- Sonu 2 ncı say}ada -

9Tke1. ~·~P 

Sovyetler de, ispanya işlerinde bitaraflığı 
bırakarak fiili !ardımda bulunacaklar 

Ingiliz - F raDSJz Hariciye nazırlan burün Pariste göriifecekler 
Londra 8 (Ô.R) - Sovyet hilklllleti Londradaki ademi 

mlldabale irtibat komitesine mühim bir nota vermiftir. Bu
nunla ademi müdahale pakbna yapdan tecav&zlere komite· 
nin dikkati çekilmekte ve Sovyet hükümeti, ltalya, Alman· 
ya ve Portekiz ispanya dahili harbine kartı vaziyetlerini 
hemen değiıtirmedikleri takdirde Sovyetler birliğinin de 
kendisini ademi müdahale anlaşmasına bağh telikki etmiye
ceğini bildirmektedir. 

ACELE GÖRÜŞMELER 
Cenevre, a (Ö.R) - Sovyet Rusyanın ispanya 

lflerlne mUdahale kararını vermesi Uzerlna 
lnglllz dlf ltlerl bakanı Antony Eden'le Fransız 
hariciye nazırı lvon Delbos, yarın (BugUn) Pa
rlste acele bir mUl6kat yapın1J• karar vermlf· 
lerdlr. 

NOT ANIN UY ANDIRDIÔI TEESSÜRLER 
Londr•, 8 (Ô.R) - ispanya itlerine mldahale etmemek 

karannm bazı devletlerce bozalduta hakkında S'>vyet Rusya 
tarahndan y• ilan teıebblis nOn en mllhim hidiıeai tellkki 

DaUJ Ekspres•'• göre lnglllere ile 
!!!!!.!~!' .. !!?!!r.!?!.1.!~~! •. !?!!!!!?!!l!!:!!. 

Bu anlaşma siyasi olduğu kadar 
iktısadi ve mali bir mahiyettedir· 

Ayni gazeteye göre ağır harb sanayiimizin 
kurulması da bu işbirliğine dahil bulunuyor 

Dlinkii posta ile gelen .. Deyli 
Ekspres" gazetesi, son Ak
deniz muvakkat anlaımuıyle 
baılıyan Tiirk - lngiliz cloıtlu
pnun gittikçe iakitaf ettipi 
haber veriyor. Deyli Ekspreı; 

Cenevre diplomatik muhabirin
den aldığı kaydiyle ıu telgraf 
haberini siitunlanna geçiriyor: 

.. Inıiltere ve Tiirkiye yakın 
Şark sulbü bakklnda evvelce 
tesbit edilen şartlar altında, 
din gece burada eıasa bağla
nan yeni bir anlqma ile ya
lnolaıma imkimaı elde ediyor
lar." 

.. lngiliz dıı itleri bakanı Mr. 
Antony Eden'le Terkiye dit it-

leri bakanı T. Rütt6 ARAS 
ara11nda buglha müteaddit g&· 
rllpnefer olmuf ve tam bir sa
mimiyet ve anlapna havuı 
içinde cereyan etmiıtir." 

.. Haber verildiğine g&ıe ko
nupnalar ıiyui olduğu kadar 
mali ve ikbaadi bakımlardan da 
ehemmiyetlidir. Tilrkiye yeni 
ailihlanma ihtiyaçla11nı lngil
tereden temin etmek arzusun• 
dadır. Tiirkiyede ağır barb sa
nayünin kurulma11 da bu ifbir
liğiae dahildir." 
"Şu dakik•da lngiliz sanayi

cileri ve maliyecileri Tnrkiyede 
bulunuyorlar, kon11f1Dalarmclan 
eyi bir netice ahnma•ı memal
d&,.,, 

edilmektedir.Rumen bildirildiğine g&re SoYyet maRlahatglun 
Forayn ofiıe giderek, m&dabaleaizlik komitesine verilmek 
&zere hlkfımeti namına bir tebliğ tevdi etmiştir. Bu tebHiia 
komite tarafından yann yapılacak içtimada nazan dikkate 
ahnacafı ilive ediliyor. · 

Her ne kadar bu tebliğin mahiyeti dl1n Moskovada illn 
edilmit ile de lngiJb: mebafili bunu resmen teyitten imtina 
ediyorlar. Zira ademi mlldahale komisyonunda temsil edilen 
milletler komite miizakerab hakklnda matbuata tebligatta 
bulunmamağı ve bu vazifeyi yaln1z komite umumi sekr,pter• 
ligine b1rakmağı birbirine karşı kat'i olar•k taahb6d etmiı
lerdir. Bu bakundan resmi mehafil Sovyet hüktuİıetinin mek
tubunu Moıkovada önceden ilin etmiı olmasına teeuilf 
etmektedirler. 

iyi haber alan mebafilden bildirildifiae pre SoyYet nota-
11nda fnkallcle bir ual teklif edilmekte ve hemen lapaya • 
Portekiz hudacluna bir tahkik komi•yoaanun rinderilmeai 
iatenilmektedir. Bununla beraber, Madrid htlkOmeti tarafından 

- Sonu 3 ndl sahi wlltlJr -

Türk harsını boğuyorlar 

Sancak ilkmektepleri 
başhbaşma bir faciadır 

Antakyadan yeni gelen bir Türk 
öğretmeni bize intibalarını anlatıyor 
Progremları Suriye repar. Kltapları TUrklye kaçlun' 
halnler yazar. Mini mlnllere zorla Arapça okutulur. 

ANT.AK.YADAN BiR OÖRÜNÜŞ 
- Yazt9ı • ıncı uyfade -

............................................................................................................................................................................................................................ 

Pekin' de .... 
Çankayşekjapon 
sefirile görüşecek 

Borsadaki toplanbda 
Kuru meyveciler birliği tarafından 

mühim kararlar ittihaz edildi 

Atatürk 
T edkik gezisine 

çıkacakhr 
latanbul 8 (Yeni A11r) -

Ankarayı ıereflendiren ba
yllk Şef ATATORK'iin ikiaci 
T flfl'İn •JI ortalanacla mem
leket içinde bir teclkik meya• 
hatleriae ÇJkacaklaruu, Caa
laariyet haber veri or. 

Çan - K.ay - Şek 

- Yazm ürüncü sahifede ~ 

Frangan ••ki lruru llzerlnden yeptlen sabflerda bu kur .. 
tedlJatte bulunmıyan ahcllare mal teellm edtbnlJ-k 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhtelif paraların kıymetle• 
rinin düşürülmesi lzmir ibra-
catçılar1nı endişeye dOtllrmüştü. 
En çok if yapılan Almanya 
parasının da düşürüleceğinden 
kuvvetle bahsedilmekte oldu· 
ğundan lzmir ihracatçılan va· 
ziyetlerini kat'i surette tesbit 
etmek ve kendilerini zarardan 
korumak içjn dün bir toplantı 
yapmışlardır. 

lzmir kuru meyve ihracatçı• 
lar birliği idare heyeti ve bazı 
ihracatçılar öğleden evvel saat 
onda Borsa salonunda yapbk· 

- So11• 2 11ei savfada -

Roman yada 
askeri manevralar 

Bilkreı, 8 (Yeni Asır) - 80--
akıam Romanyanın Borgaıil 
mnkiinde askeri manevralara 
baılanmıımr. 
Boluda bayram haz.rlllı 

Bolu,7 (A.A)-lıimizde Cum
huriyet bmyramı hazırbklanaa 

bmtlanlDlfbr. Bayramda := 
biae, yol Ye klprllerin 
ye temel atma t6realeri yapa· 
laoktır. 



Sahife• 

Ankara -·-Elişleri sergisi 
-=· Baştara/t ı inri sahifede -

bezleri, balılar pek meşhurdu. 
Bugün de Anteb işleri, aynı 

zarafeti yaşatmaktadır. Halıcı• 
hk dokumacılık bir ev sanatı 
halindedir. Her bölgenin ken
disine mahsus elişleri, ey sanat
ları vardır. Muhakkaktır ki, bü
yük sanayii kurmak için o ka
dar büyük gayretler sarfeden 
yeni Türkiye, küçük sanatların 
inkişafını hiç bir suretle ihmal 
edecek değildir. iş hacmının 

genişletilmes!nde, köylerin kal
kınmasında kllçük sanatların 
evlerde yapılan işlerin mü
essir bulunduğunu kimse in
kar edemez. işte Ankara ser
gisi küçük sanatlar bakımından 
memleketin hakiki kudretini 
aksettirmekle onun inkişafına 
yardım edecek tedbirlerin de 
bir an evvel alınmasına saik 
olacaktır. 

Şe-vk.e't :Bilg'i.n. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Rakı ,ı,aslyle 
Menemenin hükumet cadde

sinde bir vak'a olmuştur. Da

vaslı Osmanın fmnında çalı· 
pu Abdullah oğlu Nadiri rakı 
titeaile sol kulağı arkuından 
sarhoşluk iaikasiyle ağır suret
te yarahyan Ali oğlu lbrahim 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Yere tUkUrmUfler 
Yere tükilren bet kiti bele

diyece cezalandınlmıtlardır. 
Aile cllvesl 

Karşıyakada Alaybey tram
vay caddesinde oturan Petro 
oğlu Rando, kansı Margrit ile 
geçimsizlik yüzünden kavga 
etmişlerdir. Rando bıçakla ka· 
rııını elinden hafifçe yarala
mışbr. 

Sarhofluk 
Namazgahta karakol soka

ğında Abdullah oğlu Faik sar· 
hoş olarak cam kırdığından 

karakola götürülmüş ve orada 
poliıe küfrettiğinden adliyeye 
verilmiştir. 

Hepsi de kurtuldular 
lkiçeşmelikte bakkal Hasan

dan almış oldukları peyniri ye
mek suretiyle zehirlenen (30) 
kişinin bayatları tamamen kur
tanlmıştır. Zehirlenenlerin mi
deleri memleket hastanesinde 
yıkanmış ve hepsi de evlerine 
gönderilmişlerdir. ' 

Peynirdeki zehrin ne olduğu 
belediye kimyahanesince henüz 
tesbit edilmemiş olduğu için 
bilinememektedir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

••••••• 1 • 

Narlıdere cinayeti 
Narlıdere köyü muhtarı Hü

seyni öldürmekle maznun fsa 
ve Hasan haklarında adliyece 
tahkikat yapılırken bidisenin 

bir teşvik eseri olduğu ihbar 
edilmişti. Dinlenen bazı şahid-

ler muhtar Hüseynin köyde 
muhtar intihabatı meselesinden 

araları açık bulunan Zühre 
adınde bir kadınJa Mustafa 
oğlu Mustafa admda bir akra
baıı tarafından aldürttildüğ!i 
hakkında şahidlikte bulunuıuı· 
)ardır. Müddeiumumilikçe Züh
re ve Mustafa nezaret altına 
almmışlardır. Birkaç şabid din
lendikten sonra tahkikat evra
kı mü<ldeiumumilikteo sorgu 
hakimliğine verilecektir. 

Bir kaza 
Paris 8 (Ö.R)- Novyork ve 

lstokholmu hava yoliyle muva
salasız birleştirmeğe teşebbüs 

eden fsveç tayyarccisi lrlanda
nm cenubi şarki sahilinde ka
zaya uğramış ve Laroşel lima
nına merbut bir F ransı:ı balıkçı 
gemisi tarafından kurtarılmıştır. 

VENi ASIR 

_ _,_ 

ŞEBİ"' BA~Çl_ı.L~~İ 
- - ~ --

937 fuarına hazırlık var 
Broşürler hazırlanıyor, lzmirde iki 
otel yaptırılmasına teşebbüs edildi 

Bir Alman 
Gazetecisi 
şehrimizde 

Almanyada çıkan birçok ga
zete ve mecmualarda memle
ketimiz hakkında yaptığı iyi 

Bu yıl fuarda 
sertifikalar 

d 1 f. } ·ı k neşriyatla tanınmış Alman ga-ereCe a an Jrma ara Veri ece zetecilerinden Dr. Von Engel-

h 1 H 1 k b ·• d man şehrimize gelmiş ve dün aztr anıyor. azır 1 aş a 1 vilayette vali Fazlı Güleçi zi-

Belediye ve fuar komitesi 1 güzel manzaralarını gösteren 1 Jomaların muhtelif ressamlar yaret etmiştir. Meslekdaşımız 
reisi doktor Behçet Uz dün resimler bulunacak ve 30 bin tarafından hazırlanan örnekleri şimdiye kadar Ankara, Adana, 
mütahassıs dekoratörlerle gö- tane basbrılacaktır. beğenilmiştir. Diplomalar bu Kayseri ve Mersini gezmiştir. 
rüşerek 937 yılı fuarının broşür, Fuar komitesi de dün akşam örneklere göre bastırılacaktır. İ:ımirdeki kültür müesseselerini 
afiş ve reklam işlerinin şimdi- belediyede doktor Behçet Uz'un Gelecek yıl Fuarına hazırlık de gezecektir. 

d b 1 k d im · · başkanlığında toplanmış ve ge- olmak üzere Vasıf Çınar bul-
en astın ara ağıb ası ıçın lecek yıl fuar hakkında görüş- Gümrükte teclkikler t dk.ki d bul t M- varının sol tarafında Kordon e ı er e unmuş ur. u· meferde bulunmuştur. Gelecek 

tahassıs dekoratörler broıiir· yıl bütün vilayetler Fuara işti- üzerinde güzel bir otel yaptır· Şehrimize gelmiş olan güm-
lerle afişlerin şekillerini şimdi- rAk edeceklerinden pavyon mak istiyen bir sermayedara rük ve inhisarlar müsteşarı 
den tesbit edecekler ve broıilr· adedi daha çok olacaktır. belediyece kolaylık gösteril- Adil dün gümrük işlerini tef-
leri zarif bir kap içinde hazır· iyi pavyon yapbrmış ve de- mektedir. Ayrıca Şehir gazi- tişle meşgul olmu~tur. 
layacakfardır. korasyon itinde muvaffak ol· nosu üzerinde de 12 odalı Adilin şehrimizde birkaç gün 

Broıürlerde buseneki fuann muş Firmalara verilecek dip- gibel bir otel yapbrılacakhr. kalacağı öğrenilmiştir . ........ Tiitii~ı~;i;ii ..... {fidi;· ................... B~;;~d~ki""t~p·i;~ı;•mHm• 
Rekoltenin 

olacağı 

• • iki milyon 
ediliyor 

y1rmı 

tahmin 

inhisarlar 
Hollanda 

idaresiyle Çek, Avusturya ve 
yapacaklar rejileri mübayaat 

Birçok mıntakalarda buıene 
istihsal edilen tütünler denk 
haline getirilmiıtir.Şehrimizdeki 
alAkadarlara gelen maliimata 
göre tütün mıntakalarında 
henüz denk haline konma .. 
mıı olan tütünler yüzde otuz 
bet - kırk niıbetindedir. 

2506 numarah kanun muci
bince tütün piyasasının açıl
ması için bütün t!itünlerin ta
mamen denk haline getirilmit 
olması şarttır. 

Tütün piyasası birinciteırinin 
sonunda ve cumhuriyet bayra
mı aknbinde açılacaktır. 

Busene tütünlerin iyi fiat
lerle ıablacağı anlaıılmaktadır. 
Çünkü gerek Yunanistan, ge
rek Bulgaristan tiitünleri busene 
yağmurlar yüzünden nefaset
lerini kaybetmiflerdir. 

Busene Ege mıotakasında 
geçen seneye nazaran fazla 
tllttin ekilmesine rağmen ilk 
zamanlarda havaların kurak 
gitmesi y6zlinden mahsul az 

Görünmez kaza 
Burnava nahiyesinin Kavaklı 

dere köyünde Kamil oğlu Ah
med evinde yataklarını yüklük· 
ten indirirken dıvarda asılı bu-
lunan av tüfengi yere düşerek 
ateş almış ve çıkan kurşun sağ 

ayağının üst kısmına isabetle 
Ahmedi yaraJamııbr. Yaralı 
Memleket hastanesine getiril
miştir. 

olmuıtur. Rekoltenin 22 - 23 
milyon kilo olduğu tahmin 
edilmektedir. Zamanında yağ
mur yağmış olsa idi; mahsul 
iri yapraklı ve bol olacak, bu 
takdirde rekolte belki 30 mil· 
yon kiloyu bulacaktı. 

Buıeneki ttıtilnler nf;aset 
itibariyle çok eyidir ve ktlçftk 
yapraklıdır. iri yapraklı tfttün
ler kaba olacağından makbul 
sayılmamaktadır. Geri ve Olston 
tütün kumpanyalarının diğer 

yıllardan daha çok mübayaatta 
bulunmak üzere hazırlıklar yap
tıkları duyulmuştur. 

Avusturya, Çekoslovakya ve 
Hollanda rejileride Ege mınta· 
kasından mühim mikdarda tütün 
alacaklardır. Onun için geçen 
seneki gibi müstahsil elindeki 
tütünlerin satılacağı kuvvetle 
tahmin ediliyor.lnhisarJar idare
si de buyıl mühim mikdarda til
tün satın almak üzere hazırlan
mıştır. 

Altın hırsızlığı 
Kerualpaşa kazasının Soğuk

pınar mahallesinde Ali oğlu 

HaliJin evine kimse bulunma
dığı sırada giren hırsız tara· 
fından 5 Türk altını, 2 Yunan 
aitmı ve bir gümüş saat çalın· 
mııtır. Hırsızın meydana çıka· 
nlması için alakadar kaza jan-
darması tarafından tahkikat 
yapılmaktadır. 

EL HAMRA TELEFON 
2873 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BugUn matinelerden itibaren · 

Mevsimin bi
rıncı Fransız 

süper filmi 
Rus aşkı ..• 

Rus heyecanı .. 
Rus şarkıları .. 
MükemmelRus 
Kafkas Çigan 
orkestralarının 
gaşyedici mu
sikilerile dolu 
ve Çarlık dev
rinin müdhiş 
zulftmlerini bü
tün teferruatile 

' . • . , ........... 

Kuru meyvacılar tarafından mühim 
kararlar ittihaz edildi 

-Baştara/l bilinci sahijede

lan bu toplantıda vaziyet üze· 
rinde üç saat kadar görüşme
lerde bulunmuşlardır. 

Bu görUtmede Türkofi9 mü
müdü Ahmet Mitat ve ticaret 
odası umumi kitibi Mehmed 
Ali hazır bulunmuş ve miizake
releri takib etmişlerdir. İbra· 
catçılar kendilerini zarardan 
korumak için nasıl hareket 
edeceklerini görüşürlerken muh· 
telif şekilde mütalaalar serde
dilmiş ve neticede mühim bir 
karar alınmıştır. 

Bu karara göre, ihracatçı
lar yaptıkları satışlar için bu 
me!ı satın alanlardan satış 
tarihindeki kurlara göre tedi
yede bulunmalarını istiyecek
lerdir. Yani sabş tarihinde sa
tılan mal hangi para ile satıl
mışsa bedeli o tarihteki kur 
üzerinden ödenmesi laleb edi
lecektir. Bu ıekilde tediye tar
zını kabul edib etmiyecekleri 
malı sabo alanlardan sorula
caktır. Satış tarihindeki kur 
üzerinden tediyede bulunmağı 
kabul etmiyenlere mal tes
lim edilmemesi kararlaştırıl
mıştır. Kuru meyva ihracatçıları 
ancak bu suretle düşmesi 
muhtemel para kıymetleri kar· 
şısında kendilerini zarardan 
l'°ruyabilecekletine kanidirler. 
Bu karar Türkofis direktörü 
tarafından dün telgrafla lktısad 
Vakiletine bildirilmiştir. 
B~ meyanda klearing faizleri, 

takas işleri ve buna benzeyen 

tediyatla alakadar daha bazı 

meseleler görüşülmüş, herbiri 
hakkında ayra ayrc kararlar 
alınmıştır. Bunların da memle
ket ticaretinin inkiıaf ve terak· 
kisi için birer amil olacağı ka
naatiyle lktısat Vekaletiot: bil
dirilmesine karar verilmiştir. 

ihracatçıların bu toplantı
sında hazır bulunan Türkofis 
Direktörü Mitat; memleket 
ticareti nef'ine ihracatçılar ta
rafından vaki olacak herhangi 
bir teklif ve talebi derhal ve
kllete bildireceğini vadetmiştir. 

Mumaileybin bu loplanhda 
ihracat tacirlerine gösterdiği 

yollar, yaptığı tavsiyeler cidden 
kı ı metli olarak telakki edilmiş 
ve kendisine teşekkür olun
muştur. 

ihracatçılar, bu toplantıda 

verilen kararın, herbiri tara· 
fmdan aynen kabul ve tatbiki 
halinde bilhassa üzüm ve incir 
işlerinin pek hararetle devam 
etti~i şu sıralarda piyasa üze
rinde iyi tesirler yapacağını 
söyliyorlar. 

ihracatçıların saat onda baş
layıp on üçe kadar devam 
eden bu toplantıları dolayısile 
borsada sabahtan öğleye kadar 
pekaz üzüm satışı yapılmıştır. 

Öğleden sonra hararetli müba
yaata giriıilmiş ve 6,25 ile 19 
kuruş arasındaki fiatlerle 6328 
çuval mal satışı olmuştur. Pi· 
yasa düne nazaran daha sağ .. 
lamdır. Fiatlerin yükselme is
tidadı pek kuvvetlidir. ... .. ... ,.. 

Şüpheli ölüm l Bir hadise 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Seherin umumbanesinde bulu· 

nan umumi kadınlardan Abdul
lah kızı Hediye hastalanarak 

memleket hastanes'ne ka!dml
mış ve hastanede ö!müştür. Ya
pılan otopsi ameliyesinde ka-

dının ölümü şlipheli görüldü
ğünden dostu lbrahim oğlu 
Cevdet tutulmuştur. Tahkikata 

göre Cevdet kadını dövmüştür. 
Ölümün bundan ileri gele! ği 
tahmin edilmektedir. Tahkikata 
müddeiumumilikçe el konmuş
tur. 

Liret fiati 
Bir sterlinin 92,46 ila 102 

liret olarak tesbit edildiği 
Türkofisin Roma şubesinden 
dün telgrafla bildirilmiştir. 

Karantina üzerinde, Talebe
çayırında Nail oğlu Fahri ve 
arkadaşı izzet yanlamıda hü
viyeti anlaşılamıyan bir kadınla 
rakı içerlerken yoldan geçen 
Salih oj'lu Mebmed, Mustafa 
ve Kadri kızı Azize, Etem 
oğlu Mu~tafanın önlerini ke
s~rek dövdükleri ve biçak 
çektikleı i ve vak'a yerine ~e
len polisi de tehdit ettikleri 
görüldüğünden zabitaca tutul
muşlardır. 

l 1rla odası 
Urla ticaret odasının lağvı 

takarrür etmiştir. Şehrjmiz ti
caret ve sanayi odası idare 
heyeti tarafından verilen karar 
üzerine buradan bir oda me
muru Urlaya giderek evrakı 
tesellüm edecektir. Ayni za-
manda münhal azalak seçimi 
de yapılacaktır. 

-~ "" Jw.VJ'Z:Zftfm~ 
Boı-sa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapdan Salltlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı • Fiat 

1068 Jiro ve Şü. 8 50 15 75 
844 inhisar ida. 6 25 8 
732 Y 1 Talat 8 50 15 75 
613 A R Üzümcü 8 15 75 
533 P Paci 6 25 11 625 
419 H Alyoti 9 75 15 
316 S Gomel 9 50 15 
309 H Alanyalı 9 50 11 
249 Beşikçi Z 7 75 14 50 
228 S Süleymano15 17 25 
181 K Kazım 11 75 17 

142 D Arditi 9 50 16 50 
138,5 Ş Rıza H 15 17 50 

127 P KJark 7 16 

112 Ş Remzi 9 50 18 75 
102 M Taranto J 10 50 13 50 

74 Ü Kurumu 12 75 15 75 
50 Vitel 15 75 16 50 
33 Manisa B Ko 13 50 17 50 

23 Koo ittihadı 13 50 15 
15 T Debas 15 50 15 50 
10 S Emin 14 25 16 
10 J Gozdcn 19 19 
6328,S Y ckiin 

217384 Eski sabş 

223712 Umumi satış 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
562 T He T 1 Şir. 7 14 50 

372 Ş Rıza Ha. 8 11 

272 F Z lzzi 7 75 11 50 
100 P Paci 10 10 
89 S Süleymano 8 11 
68 F Pakeıs 8 80 8 80 
51 A Haydar N 9 50 11 50 
38 8 Alazraki 9 875 9 87' 
38 S Bayazit 8 50 12 

21 Benmajor 8 75 10 
14 M J Taranto 10 10 
12 T Debas 13 13 
1765 Yekün 

123397 Eski satış 

125162 Umumi sataı 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 
214 Buğday 6 
10 Burçak 4 375 

100 Susam 14 

471 Kumdarı 4 
39 ba. Pamuk 45 

500 ton P Çekir 9 90 

1100 ke. Pala. 380 
1950 ki. Ko. deri 72 

_....,. • ..,119ll& ............ _ 

1 ıs 
4 37j 

14 
4 ıs7S 
45 
2 90 

480 
71 

MACAR 
Kabinesi nyııı siya

s<·tte devam 
edecek mi? 

Peşte 7 ( A.A ) - Hava' 
ajansı muhabirinden: 

Siyasi müşahitler naib hükfl" 

met Amiral Hortinin general 

Gömböşe kar,ı vaziyeti .,e 
onunla olan münasebetleri do 

Jayısiyle generalin ölümü yii" 

zünden Macaristan siyasetinde 
bir guna değişiklik olmıyaca" 

ğını beyan etmektedirler .. 

Bazı mehafildc bir DoranYİ 
De Kanye kabinesinin tcıek" 
külü ihtimalinden bahsedil
mekt~ ve bu kabinenin Görd" 

böş kabinesinin siyasetinin ayoı 

bir siyaset takib edeceği sÖY" 
lenmektedir. I 

Siyasi müşahidler gener• 

Gömböşün sarfetmiş oldu~ 
faaliyetin Macaristanm harici 

sİy'1setinde mühim bir staj tef" 

kil etmiş olduğunu ehemoıİ" 
yelle kaydetmektedirler. 

Müteveffa Berlin ile ol.all 
münasebetleri inkişaf ettirPlİŞ• 
Roma protokolları sayesİP~e 
Roma ile sıkı bir temas tesıf 
etmiş ve bu suretle muahede: 
lerin tadiline taraftar olan ilı• 
devlet arasında bir iltisak battl 
vücuda getirmiştir • 



• T .. rlnlev .. t••• 

Sıhhi ve içtimai 
dertler üzerind~ 

= •:Z-r 

sahada müşterek 
~örüşmeler oldu 

Doktorlar Ba lkan yarımadasının arıları olmak 
ve en gUzel çiçeklerden topl ~ dıkları balı 

Balkan kovanına koymak istiyorlar. 

lstanbul, 7 (A.A) - Balkan 
Hekimler Birliği reisi doktor 
Akil Muhtar tarafından Dör· 
dGncü Balkan Tıb Haftası bu
g&n saat 15.30 da Yıldız'da 
kongreler dairesinde açılmıştır. 

Bliyük salonda üçyüz kadar 
doktor toplanmıt bulunuyordu. 
Bunların arasında profesör Dr. 
Bensis'in ba,kanlağı altında 6 
doktordan mlıteşekkil Yun an 
delegasyonu, profea6r Dr. Ch
eorghiu'nun bqkanhğı altmda 
34 kiplik Romen delegasyono, 
profel6r Dr. Markoviç'in bat
kanlığı albnda 24 kifilik Yu· 
IOllav deleKasyonu yer almıt 
'-hmuyorlardı. 

Bulgar doktorları bir mek· 
ltabla teşkilitlannı hazırlama• 
clakJannı bildirerek itizar et· 
lllİflerdir. 

Sıhhiye Vekili Refik Saydam 
Damma evveli söz alan veki
let müatepn Hüsameddin Kural 
nutkunda ezcümle tunlan söy
lemittir: 

G8r610yor ki Balkan hekim
lerinin senelik toplantılan tıbbi 
•e içtimai ıahada mDşterek 
dercllerimizi tetbis etmek ve 
tedavilerini aramakla şimdiye 
k•dar memleketlerimiz için çok 
Jardah biımetler etmiştir. Ayni 
••'acl aeticeler için toplanan 
iM. w'•DJI Hlel korporasyonun 
çok kıymetli ve İllani olan 
11eaaileri ._ •-.ffalaptiw 
tliler ve huaarlariyle bizlere 
sevinç ve ıeref veren muhterem 
lbİaafirlerimizi Türkiye Cumhu • 
riyetiSıbhat ve içtimai muavenet 
•ekili namına selimlanm. 

Bunu milteakip 16z alan Bal
kan hekimler birllli baıkanı 
Dr. Akil Muhtar da Balkan 
doktorlarının mD .. reketiyle el· 
de edilen neticelere itaret 
ederek demittir ki: 
• Ferdi çalıtmalanmız Hye· 

ltade aulha, dllnyanın çok muh· 
t.ç olduğu ıulhu takviyeye 
~biumzı dlfllnmek bile 
-t geliyor. 
B Sır.•, Ya~an delegesi Dr. 
.,.elllis e relince uzun ve belii 
..:. llatukla fimdiye kadar top-
. n Balkan haftalanaın ta

ribçeaini yapmıt ve sonra de· 
llİftir ki: 

Biz Balkan yanmaduının 
......... olmak ve topraklanmı• 
._ her k15tesinin en glzeJ çi· 
'~lcleri11dea tatbğımız bah si
:- kevanmız• koymak iniyo-
ı. 

Onu mliteakip s6z alan Ro
:en murahhası Cberogbia Ata· 
h rican direktifi ile terakki sa
h •9~nda ilerleyen TGrkiye Cum
b "~Yetinin ıulba hizmetlerinden 
• ~etmit ve en son söz alan 

Yug_oslav delegesi Dr. MJrko: 
viç de Balkan memleketlerı 
müşterek parolasmm Balkan 
memleketlerinin menfaat birliği 

K.ongreye 1ivasd eden Dr. 
Akil Mulıtar 

ve Balkanların tam hllrriyeti 
olduğunu söyliyerek bütftn Bal
kan miUetlerine saadet temenni 
etmiştir. 

Henüz teşekküllerini tamam
lamadıkları için dördüncll Bal-
kan tıb haftasına iştirik ede
miyen Bulgarlardan alınan 
mektub okunmuş, Atatürke, 
diğer Balkan devlet ve hüku-
met reislerine, batvekil ismet 
lnönüne saygı telgrafları çe
kilmittir. 

Bir çeyrek istirahatten sonra 
.az alan Yunan delegasyonu 
,~iıi profesör Benais bazı .. ,ı 
hutahktann alkolle tedavisi 
hakkında bir konferans ver
mittir. 

Bunu müteakib davetliler, 
delege,er ıerefine verilen çay 
ziyafetinde haı.ır bulunmur 
)ardır. 

Program mucibince balkan 
bb haftasının ikinci gün& olan 
yarın saat 10,30 da yine Yıl
dızda toplanılacak, f\omen de· 
legasyonu reisi Dr. Claeorgbiu 
nun konferansı dinlenecek ve 
müteakiben mobtelif bbbi teb
liğler yapılacakbr. 

Üç6ncü toplantı 6ğleden son
ra saat 16,30 da olacak ve 
8niversitede yapılacakbr. 

Gece Perapalasta Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Ostlin· 
dağ tarafındaD bir ziyafet ve
rilecektir. 

Malatyada 
au,uk yangın 

Malatya, 7 (A.A) - Malat· 
yaya on kilometre meufede 
balaıaaa ı....t pap kamana 
merkezinde bilylk bir evden 
çakan yugın neticeıinde sahip· 
lerinin klıede bacakta ukla• 
dıkları mühim bir para da yan
mışbr. 

S6ylendiğine g&re bu para
nın mikdan 40 ilA 80 bin lira 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N at111 

Bu hafta senenin en büyük müzikli filmi 

RUYASI AŞK 
Frarıı. list'ın hayatı, aşkı ve musikisini musavver büyük film 
Oynayanlar : Olga Tachekova - Franz Herlerlch 

Ayrıca : Miki [ Canlı karikatürler ] ve 
Peramunt dünya havadisleri 

............................................................ 
SEANS SAATLARI 

~ergün:. 3,ts - s.ıs - 7,15 - 9,15 
UID•rtesı ve pazar gtlnleri 1,15 de ba,lar. • 

Y&NIM• ...... 

lstanbulda bir hidise Pekin' de .... 
Bir genç nişanlısını, yengesini ve 

memuru tabanca ile yaraladı. bir 

Çankayşek Japon 
sefirile görüşecek 

Şanghay, 8 Ö.R) - Şang
hayda, şehrin etrafında 80 ki
lometrelik bir J airede örfi idare 
ilin edilmiştir. Bu tedbirden 
maksad, tahrikçi bazı acente
lerin ötede beride harp başla
dığını söylemeleri hasebile bu 
mıntakada hüküm süren pani· 
ğin önüne geçmek ve ayni 
zamanda bazı askeri sırlan 
muhafaza etmektir. 

Müşahede altına alınan bu adam 
kendisi de iki yerinden yaralanmıştır 

lstanbul, 8 (Yeni Asır muhabirinden) - Dün yaralanmıştır. 
gece Şehzadebaşında kanlı bir hadise oldu. Tıbbı adlide müşahede altına alınan suçlu 
Edindiğim malômat şu merkezdedir: Hamid, müşahede altında bu:unduğu sırada 

Camcılar imamının oğıu Hamid, nişanlısı kaçmaya teşebbüs etmiştir. Arkasına dtişen ve 
Bugün Japon sefirile Mare

şal Çan-Kay-Şek Pekinde g&· 
rüşeceklerdir. Çin meselesinin 
akıbetini tayin edecek olan bu 
mülakata büyük bir ehemmi· 
yet veriliyor. Eğer iki tarafın 
göriifleri telif edilemezse Çin, 
Japon gerginliği birkat daha 
arta ... aktır. Bundan çıkacak 
neticeleri timdiden tahmin et
mek sınçt6r. 

bulunan Cemile ile para yüzünden kavga etmiş; kendisini yakahyan sivil memur Osma111, elde 
bunun neticesi olarak nişanlısına ve yengesini ettiği biçakla. yaralamaktan çekinmiyen bu 
tabanca kurşunu ile ağırca yaralauuşbr. Hadise mütecaviz adam, yaralamak üzere polis Rifata 
esnasında kaçarken merdivenlerden dtiıen •uçlu da hllcum etmiş, neticede bacağından bafifce 
Hamid, tabancadan kurtulan kurşunla bapndan yaralanmışbr. ........ 

Italyan - Alman müdahalesi devam ederse 

Sovyetlerde ispanya işlerinde bitaraf
lığı bırakarak yardımda bulunacaklar 

Pekin, 8 (A.A) - Bazı Mo· 
gol çetelerinin Fulyanın gar· 
bına girdikleri ve Hsingbo 
bilgesinde muharebeler vuku
bulmakta olduğu ve Sehar Mo· 
gol muntazam askerlerinin 
Syiyuan hududu üzerine ynrn
dükleri bir Çin kaynağından 
bildirilmektedir. 

- &ışta1afı ı inct sav/ada - görür11e bu salahiyeti derhal ISP ANYOLLAR YARDIM 
isilere silib sevkiyatı hakkında istimal edecektir. iSTiYORLAR 
yapılan ifşaab birinci derecede Labur parti konferansı netice- Londra, 8 (Ô.R)- Liverpoul 
ehemmiyetle telikki hususudur. siıtde, lspanyol delegelerinin i!Çİ partisi kongresinde dinle· 
Sovyet hilkümeti yalnız değil- beyanatını başvekilin mezuni- nilen lspanyol murahbaslan 
dir. Ademi müdahale ltomitesi yeti sebebile ona vekalet eden Kortes meclisinin reis vekili 
hiç ıDphesiz Sovyet tahkikat Sir NevilJe Chamberlaine gö- Deasuvaile mebuslardan bayan ispanyadaki 
teklifini müzakere ile iktifa türen işçi partisi reisi Attlee Valansiyadır. Bunlardan birin-
etmiyecektir. Bu da gösterir ile Sir NeviJe arasındaki mü- cisi Fran11:ıca ve ikincisi lngi- Almanlar 
ki Sovyet bükômeti, ademi likat yarım saat sürmüştür. lizce saz alarak lspanyol Berlio, 8 (A.A) - Bahriye 
miidahale prensibinin bozulmasa bük6metinin davasım mllda-

k k Bunun neticesinde Maliye ne· makamabnm bir tebliğine göre 
meselesini omiteye arzetme - faa etmişlerdir. BiJhaua De- ı k k d zareti servisleri tarafından fU 1 'l Eylnlden 4 l tetrine a ar 
te yalnız kalmamıştır. asuva, ispanyadaki dahili 

Ayni mehafilden öğrenildi- tebliğ neıredilmiıtir. barba ademi müdahale kara- Alman harb ve ticaret gemileri 
.. • s: F · Off" Attlee ispanya ialerine ademi ispanyadan 227 Alman, 1718 gane gvre oreıgn ıge ser- "Y rını faşist idareli devletlerin 
• 1 · d d · a.d b J müdahale anlatmaıanın iblil ecnebiyi nekle•-;·1erdir. Bu vıs erı e a emı mu a a e eclijwUj-i baı.ı ___ ..ı_ı...: ı"thamJ'ar bozduklan ha'kkmda lspaayol ~ 

prensibine yapılaa tecavlder &.&111uaaı lılktm~tiain elinde aelUler ....-etle ispanya karıttldddannm 
liakkmda lapaıaya hariciye-nazın clolayuile hlsıl olan nziyet vardır demittir. haşındanberi Almaaya pmile-
Del Vayo tarafından verilen hakkında r6rüşmek Ozere sa- lspanyol <lelegeKi, Almanya rinin ta11dığı milltecilerin ayııı 
raporu dikkatle gözden geçir- bah maliye nnırını ziyaret · ve ltalya tarahndan eyltil ayın· 15,817 yi bulmaktadır ki, bu 
mektedirler. Komite hk fiip· c~mişdir. Zannedildiğine göre da Asilere yapılan ailih sevki- nun 5539 u Alman ve diğerler 
hesiz yaran bu ithamlar bak· komisyon yarınki cuma gün& yabnı haber vermit ve Madrid ecnebidir. 
knıda reyini bildirmeğe muk· top!anacak ve vaziyeti tedkik h&kiimetine de dOnyanın bir Vergı· kaçakçılıg"' l 
tedir olacaktır. edecektir. Sir Neville Cbam• k&tecığinden silih sabn almak 

iŞÇi PARTiSiNiN berlain, lngiliz mlbneuillerinin, imkinının verilmesini iatemiıtir. Paris, 7 ( Ö.R ) - Fransaı 
TEŞEBBÜSÜ vaziyet vakit geçiıtirihneden Bu istimdad ürerine kongre, biik6meti Bastid tarahndan 

Şimdiden itham edilen bil· tavzih edilmediği takdirde hl· lspanyol delegelerinin beyana- verilen izahabn neticesi olarak 
kiimetleri hemen sorguya çek· sal olabilecek tehlikeyi tama- tını hlik6mete bildirmek Dzere vergi kaçakçılığı meıeJeıi hak· 
mek imkinını veren bir usul mile takdir ettiklerini Attleeye parti reisi Attleeyi Londraya kmda komisyona bir karar su· 
mevcuttur. Eğer komite liizum temin etmişdir. g6ndermittir. reti projesi vermiştir. 

................................................................................................................................................................................ 

Tevfik paşa öldü 

Son Osmanlı sadrazamı 
doksan beş yaşında idi 
latanbul 8 (Yeni Amr)- Oamaalı imparatorluğunun son aadra

dmı Tevfik pqa ubaha karp, biri yirmi geçe 95 yquıda ol-
duğu halde Nipatatmdaki made •efat etmiftir. Cenıı ıli jarm 
(baglln) kalchnlacaktır • 

Yeni A•r - Tevfik pqa ~ KırunLdar. Harbiye-~·
dar. Billhae harieİJ'qe intiap ederek sefirllkJerde ve hariciye 
namJaiaada balanauqtur. Dk ota bir mart vak'uanda 1adrazlm 
ohnUfbı. 

Çerkezler istiklal istiyor 

Antakyadaki gaLeteci
lerimiz Sancağı terketti 

lstanbul, 8 (Yeni Asır muhabirinden) - Antakya ve laken· 
derundaki kardeşlerimizden bqka HaJepte yapılan toplantılarda 
da Türk idaresine temaylll gösterilmittir. Çerkezler arasanda da 
istiklil hareketi batgösterdiği mahallinden haber veriliyor. 

Antakyaya giden Türk gazetecileri Sancağı terke mecbur 
edilmiılerdir. Bu hareket çok fena akisler bırakmıttır. Gazete
ler, mahalli Fransız memurlarmıo gayretkeş'iiini tenkit ediyorlar. 

Bir Frans!z nazırı haftaya 
Istanbula gelecektir 

Istanbul, 8 (Yeni Asır) - Sab,k Fransız Maarif nazın ile 
Monze'nin bir hafta sonra Istanbula geleceği bildiriliyor. 

Belgrad, 8 (Yeni Asır) - Alber Saro kabinesinde maarif 
nazm bulunan Dö Monze bu akşam Viyanadan Belgrada gele· 
cektir. Viyanada aiyasi temaslar yapan sabık nazır Belgradcla 
da 8İJUI ~na deYtam edecektir. 

Edirnede etnoğrafya müzesi 

Bu güzel kültür eseri 
törenle açılacakbr ... 

Trekyede fenni kovanlarla çallfan arıcller 
takdir edlldl - Teklrdal panaıwı .. 

Edirne 8 (A.A)- Etnoğrafya takdirnameler göndermit ve 
miizesi olacak Mimar Sinamn umumi miifettiflik bunlan ı.a-
llerinin alb aydanberi devam hiplerine yollamıfbr. 
eden tamiri bitmif Ye lstanbul- Bunlann içinde bilhaua k&y 
dan eski devir tarzında mOta- ljretmenleri vardır. Geçen yıl 
hauaılara yapbnlan ocak ve takdirname alanlar yalmz bet 
renkli pencereler, ceviz ağaca ana iken bu ytl d8rt misli 
kapılar takdmatbr. ohnuştur. Bu yıl 4500 yeni 

KtlltDr bakanbğamn emriyle 
lıtanbul müzesinde mlikerrr-r kovan çahsıyor. Gelecek aene 

bu mikdar on bine varacakbr. 
olan bazı parçalar Edirneye TEKIRDA;a. PANAYIRI 
nakledilecek ve bu yüksek u 
kült&r eseri tlrenle açılacakbr. Tekirdağ 7 (A.A) - Din 

ARICILARI T AKDIR açılap Tekirdağ panayınnda 
Edirne 8 (A.A) - Ziraat Ye• kalabalık bir halk kütleıi bu· 

klleti Trakyada yeni fenni lunmaktadır. Hububat, bayva-
kovanlarla muvaffakıyetle çalı· nat ve tllccar e11ası üzerinde 
fan ve her biri kendi çevre•in- muamele yapılan panayar ilç 
de örnek sayılan 19 ancaya gün sürecektir. 

Hava silahlarının tahdidi hakkında 
bir proje hazırlanıyor 

Cenevre 8 (Ô.R}- Silihsızlanma komisyonu uambleye vere
ceği raporda hava siliblanmn tahdidi ve hava yardunı için bir 
mukavele yapılmasına dair olan yeni Franaız teklifinin ehemdlİ· 
yetini kaydedecektir. Komisyon asamblenin tasvibine arzedileeek 
bir karar aureti hazırlamıtbr. Bunda pakbn 8 inci madde8inde 
tUrih edilen sillhlarm ualblm... ve taladidi yoJancla •Ufecldem 
meainin denm Ye te.ni iatenmektMir. 



8a?I e • YENi ~ıtr 9 Teşrınıeveı 1936 -
Facia ar •• mu ·edecek? 

Har tehd. ran ı e 
yükseliy • 

Eski Fransız nazırı Reyno'nun bir yazısı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız sağ cenah meb'usla- Garba çevrilmiştir ve niyeti ten sonra, batib konferansm en 
rından ve büyük endüstri mü- ilkönce eski Fransız - Alman mühim kısmı olan ekonomik 
messillerinden eski nazır meselesini lcuvvetle hallet· buhrana geçiyor. 
Reynaud Pariste çok alaka mektir. - Buhrana karşı ne yapıl-
uyandıran bir konferans ver- ~ \ mıştır? Şu son beş senenin ta-
miştir. Reynaud ötedenberi r I' rihi suya düşmüş iki tecrübe-
frangın kıymetini düşürınek ta· den ibarettir. 
raftarı idı. Fakat bu görüşünü Paul Reynaud dört sene 
ne geçen meclisteki Laval ka- mütemadiyen bir siyasetin 
binesine, ne şimdıki meclisin yarısı olan deflasyon (tasarruf) 
başında Blum kabinesine kabul yolunda boş yere sarfedilen 
ettirememişti. Hadisat şimdi disiplin gayretlerinden istihza 
kendisine hak vermekle bera- ile bahsetmiştir. Zira be siya-
ber, Paris meb'usu bununla set, mütemmimi olan devalü-
pek fazla tefahür etmemiş ve asyonla beraber olmadıkça ne-
izahatım insanların kapalı göz- ticesiz kalmağa mahkumdu! 
Iülüğünden ziyade hadiselerin - Devalüasyon b;r dünya 
facialı teselsülüne tahsis etmiş- hadisesidir. Buhranın önüne ge-
tir. <;ilmez neticesidir. Nasıl ki buh-

Hatib hiç te nikbin değildir. ran da istihsal sahasında fiat-
Harb tehdidi, konferan~ının lerin yıkılmasından doğmuştur. 
eşiğinde yükseliyor ve son sö- Kimse bundan yakasını kurta-

d d haıısanm t'ski maiırc zünü e ken i üzerine çekiyor: ramaz. Bu bedaheti ilan elti-
naztrltUııula1ı Reyno 

- Bu saatin meselesi, elit- llalya yalnızlaşmış ve endişe-
ler (güzideler) meselesidir, di- lidir: Jll üncü Rayb, Brenner 
yor. Artmakta olan tehlüke üzerinde vaktiyle ihtiyar Habs-
karşısında, karışık ve birbirine burg imparatorluğunun yaptığı 
zıd hareketlerle çalkanan yı- bekçiliği tekrar üzerine almış· 
ğınlar önüde, bu elitlerin ha- tır. ltalya için statükoya bağ-
rekete geçmeleri lazımdır. Fa- lanmaktan başka çare kalma-
kat bunun için de ne istedik- mıştır. O statüko ki on iki 
lerini bilmelidirler; bu ise o senedenberi bozulmasını iste-
kadar kolay değildir. mekten geri kalmamıştı. 

Harbden evvel ekonomi kendi Harici mesele bir kuvvet 
kendine yürüyordu ve siyaset meselesidir: Zırhlı ve motörleş-
kolay bir oyundu. Bugün siya· miş bir Almanya karşısında 
set a~amı, kendisini ezen me- Fransa yığın üstünlüğüne malik 
selelerin yükü alhnda iki kat değildir. Fakat kalite iistünlüğü 
oluyor; aldatılan umumi efkar var mıdır ? 
ise hakiki vaziyetin farkında Alman silahlanmasmın geniş-
değildir. liği ve hızı karşısında hatib 

Mahirane birtakım neşriyat önümüzdeki Mart ayında bir 
ona Hitleri, Moskof barbarlı- harbın patlak vermesi ihtima-
ğına karşı nizam şampiyonu lini gözönünde tutuyor. 
olarak gösteriyor. Halbuki ha- Fransız hudutlarının vaziye-
kikatte Almanyanın yüzü şimclj tini bu suretle gözden geçirdik-

4%10 ........ 

ğim için, bir numaralı halk 
düşmanı muamelesini gördüm. 

Bununla beraber bir çokları 
bunu anlamışlardı da söyle-
meğe cesaret edemiyorlardı. 
Bunun neticesi olarak buhran 
devresine girmeden yapıla-

bilec~k bir ameliyeyi otuz 
milyarlık altın kaybettikten 
sonra buhran vaziyetinde kal
mağa katlandık. 

Hatip birinci Leon Blum tec
rübesinin akametini kaydettik
ten sonra, ikincisinin muvaffa
kıyet şartlarını tahlil ediyor: 

- Bu ikinci tecrübe güç 
şartlar içinde başhyor.Muvaffak 
olması için inflasyon (masraf 
bolluğuna) hemen nihayet ver
melidir. Bir tasarruf siyasetiyle 
faiz haddi indirilmelidir ve 
nızama herl1es için dö
nerek itimad yeniden uyandı
rılmalıdır. 

Assa~ topa 
6 &M ff' 

Mandalar ko • 
ısyonu a dala 

• altındaki araz· iş e ini e 1 
Cenevre, 8 (Ö.R) - ikinci sini tedkik eden s"ynsi komis-

komisyon, Milletler cemiyeti yon mandalar altındaki arazı-

asamblesinin dahili nizamname- nin süratle istiklale kavuşma-
siyle meşgul olmuştur.Dördün- lan için a "ınması münasib gö-
cü ve beşinci komisyonlar da rülen tedbirler hakkında asam-
büdçe ve sosyal meseleler üze- bleye bir karar sureti teklif 
rindeki tedkiklerine devam için edecektir. Bu karar suretinde 
öğleden sonra toplanmışlardır. asamble Filistin karışıkhkiarına 

Ekonomik ve mali müza- teessüf edecek ve istikİal me-
kereler ikinci komisyonda selelerinin adilane bir hal su-
öğleden sonra devam etmiş- retıne kavuşması için ümidlc-
tir ve yarın tekrar edi- rini bildirecektir. 
lecektir • Manaalar mesele- Cenevre, 8 (Ö.R) - Saat 

Q••••C 
• • •• azn o 

17 de içtimaa davet edilen 
Milletler cemiyeti asamblesinde 
müzakere ruznamesi pek yüklü 
idi. Şu meseleler ruznameye 
yazılıdır: 

Paktın ıslahı meselesinin ted· 
kiki, Lahi adalet divanma yeni 
bir hakim intihabı, konseyde 
tesis edilen iki azalığı işgal 
edecek devletlerin intihabı ve 
komisyon rapotlannın kabulü. 

Diğer taraftan asamblenin 
içtimaı esnasmda konseyi de 
hususi bir içtima yapacaktır. 

•• •• 

Yugoslav kralı Aleksandrın ö ümü
nün 3 ncü yılı münasebet ·ıe ihtifal var 

Pariste yükselen abidenin açılışında 
bir nutuk söyliyecektir 

Heryo 

Belgrad, 8 ( Yeni Asır ) -
Bütün Yugoslav milleti için 
milli matem günü olan müte
veffa kral Aleksandrın yarınki 
(bugiirı) üçüncü yıldönümü mü
nasebetiyle Yugoslavyanm her 
y~rinde ihtifal yapılacaktır. 

Oplenyada yapılacak dini 
ayinden sonra Belgrad Orto
doks klisesinde de dini mera
sim yapılacaktır. Bu merasim· 
de bütün sefirler ve elciler ha-

zır bulunacaklardır. 
Yugos'avyanm bir çok yer

ler;nde mağazalar knpanacakhr. 
Belgrad, 8 ( Yeni Asır ) -

Paristcn bildiriliyor : 
Müteveffa Sırb Kralı Birinci 

Piyer'le menfur Marsilya sui· 
kasdı kurbanı müteveffa Yu
goslavya Kralı Birinci Alek
sandr'ın adlarına dikilen abide
nin açılma merasimi yarın C. 
başkanı Alber Lebrun tarafın-

dan yapılacaktır. Bu merasim
de bulunmak üzere Yugosla;a 
harbiye nazırı Birmariç, Bel
grad belediye heyeti ve bir 
asketi kıt'a Parise vasıl ol
maşlardır. Askeri kıt'a ve 
belediye heyeti bu akşam Pa
riste hararetle istikbal edil
miştir. 

Açılma töreninde Fransız 

parlamentosu reisi Heryo bir 
nutuk söyliyecektir. 

__ __... 

id'i a r bile 
nya'ya hikim o amazlar ış .•. 

e çilerOvye u ·zabtet · er ' o 
Asiler Kadiksi bombardıman ettiler 

To/edv lzaıbinin ceıeyan ettiği Taj nclııi salıil/eıi 
Sevil'e, 7 (A.A) - ihtilalci- talarında tazyiklerine devam Halbuki Madridin asiler tara-

lerio tayyareleri Madridin kış· ediyorlar. Fakat hükumet kuvw fından zaptı - eğer tahakkuk 
lalarını ve demiryollannı bom- vetleri şiddetli bir mukavemet ederse!- bunlara hiçbir imkan 
bardıman etmişler ve şehrin göstermektedirler. açmıyacaktır. 
üzerine beyannameler atmışlar- ~ Santaruz mıntakasında asiler Kaldı ki, hükumete taraftar 
dır. ( kuvvetli bir taarruzda bulun- olan milisler faaliyetlerini art· 

Son günlerde Nasyonalist- I muşlarsa da hükumet tarafından tırmış olup Ovyedo şehrini 
lerin elinde bulunan harp ge- ı neşrolunan tebliğlerde mukabil zabtetmiek üzere bulunuyorlar. 
milerinin himayesi altında Fas- 1 ld k Madridden gelen haberlere gö· taarruz ar yapı ığı ve es i 
dan ispanyaya 16 bin asker ·ı · k 1 l re şehrin tamamile işgali ikmal mevzı erın te rar e e geçiri -
geçmiştir. Halihazırda Akde- diği bildirilmektedir. edilmek üzeredir. Topçu ate· 
nizde hükumetin bir gemisi şinin himayesi altında hükumet 

d B 
Gerek bu hususta gerek Tor 

var ır. u da Malagaya sığın- kuvvetleri şehrin sokaklarındn 
rijoun şimaline kadar uzanan 

mış olan bir denizaltıdır. yavaşça ilerlemektedirler. Bu-
cebhedeki harekat hakkında 

Paris, 1 (A.A) - Jerez De rada misli az aörülmüş şid-
tafsilfıt yoktur. " 

La Frentera'da Nasyonalistle- dette bir sokak muharebesi 
rin radyo istasyonu dün şöyle Paris, 8 (Ö.R)- Madridden olmaktadır. 
bir tebliğ neşretmiştir. gelen haberlere göre asi kuv- Düne kadar asilerin elinde 

Kızıllar dün Ovyedo üzerine vetler Madride hücum için tah- olan şehrin merkezi bugün in• 
400-den fazla bomba atmışlar- şidatlarmı bitirmişlerdir ve kar kabul etmez şekilde hii-
dır. Kızıllar bu taarruzları ile taarruza başlamak üzere ge- kiimetçilerin kontrolü altında· 
1934 ihtilalinin hatırasını tes id neral Frankonun bir işaretini dır. Şehrin tamamile sukutı.ı 
etmek istemişlerdir. bekliyorlar. Fakat bazı sevkül- pek yakındır. Hatta bir saat 
Akşam üzeri nasyonalistler ceyş mütahassıslarmın söyle- meselesi olduğu söyleniyor. 

bir huruç hareketi yapmışlar diklerine bakılırsa Madrid asi- Paris, 8 ( Ö.R ) - lspanyol 
ve markisistleri yarı bir mağ- !erin eline düşse bile bu asla hükumeti kaynaklarından bil· 
lfıbiyete uğratmışlardır. nihai zaferin kazanıldığ: mu- dirildiğine göre, hükumetçilet 

Astruesden takviye kıtaatı nasına gelemiyecektir. Mesela asilerin mühim merkezlerindell 
gelince Markisistler tamamiyle ltalyan - Habeş ihtilafında biri olan Kadiks üzerine şid" 
hezimete u~ratılacaklardır. Adis-Abebanın zaptı Italyanlara detli bir top ateşi açmışlardır· 

Madrid, 8 ( A.A ) - Asiler Habeşistan üzerinde nisbi bir Bu mevki ciddi bir tehlükeye 
merkez cebhesinin birçok nok- kontrol te~isi imkanı vermişti. • maruzdur. 
··················································································································-~~·············' 

hazı 1 
• 

nın ter 1 

man 
• • 
ıçın te 

gaze ele i Büyük Bri a ya 
ökeler tevehhüm ediyorlar. 

lngiltere demir atmağa alıştığı limanın kumla dolduğuntl 
gördüğü zaman 

Berlin, 7 (A.A) - Alman ba
sını lngilterenin son zamanlar
da tatbik ettiği siyasayı büyük 
bir dikkatle takibetmektedir. 
Munchenner Nachrichten gaze
tesi Londranın Fransız politika
sının sola doğru teblükeli bir 
inkişafına mani olmak için son 
zamanlarda büyük bir ı gayret 
göstermiş olduğunu yazmak
tadır. 

Frangın kıymeth:n düşürül
mesi bu gibi teşebbüsleri yeni
den ademi muvaffakıyete uğ
ratacaktır. lngilizler demirleri
ni atmak itiyadında bulunduk-
Jarı liman kumla dolduğu za
man vaziyetin tehlükesini anla-
yacaklardır. Bu itibarla bir çok 
Ingilizler Fransa karışıklıklara 
sahne olduğu müddetçe karar
sız bir vaziyette kalacaktır. 

Frankfurter Zeitung gazetesi 
diyor ki: 

lngiltere bir zamanlar tek 

vaziyetin tehlükesini anlıyacakmış •. 
faraflı silabsızlc.nmaya taraftar- fakat bir vakıayı tesbit etıne1' 
dı. Fakat Ingiliz siyaseti ani için kaydetmiştir. . 
bir şekilde değişerek tek ta- Dünya efkarı umumiyes' 
raflı silahsızlanmanın müvaze- önünde bir tek hadise tebaruı 
neyi bozacak bir keyfiyet ol- etmektedir. Hoare'ın da itirııf 
duğu kanaatini beslemeğe baş- ettiği gibi ancak son seneler' 
lamıştır. deki acı tecrübeler bir tar'1flı 

lngiliz devlet adamlarmm silahsız kalmanın tenkid edİ' 
bugün ileri sürdükleri deliller Jebilir kıymetini meydann çı' 
harpten sonraki Almanyamn karmıştır. 

ileri sürmüş olduğu delillerin 
aynidir. Biz her zaman iddia 

etmişizdir ki her an bir teca
vüze maruz olduğunu görmek 

bir ~illet için tahammül edi
lemiyecek bir haldir. Çünkü 
böyle bir korku milli hissi azalt
maktan başka hakimiyet . hak
kındaki inançları da sarsacak 
mahiyettedir. 

Kendi söylediğine göre Sir 
Samuel Hoare Almanyanın git
gide büyüyen askeri kuvvetini 
bir tenkid yapmak için değil 

-· Paris'te 
ara~tırmalar 

· Ö R ) Biit~" Parıs, 8 ( . - . ·ıe 
Fransada hükumetin emrı 1 

sosyal Fransız partisi dairel~: 
rinde araştırmalar yapılınışt , 
Bunun sebebi, bu partinin 3~. 
keri disiplin esası üzerine le 

11 
rulmuş oldukları için dağıtıl~ıı 
ateş haclar faşist teskilat•" 1, 
başka isim a tında devamı ... ~· 
duğu hakkında mevcud şif 
hedir. 
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Roma endişe içindedir 
Italya hariciye nazırı Berline 
giderek Hitlerle görüşecekmiş •• 

~~~~~~~~~~~----~~~~~~ 

Sağ'lar 
Blunı kabinesinden 
istizahlarda bulun-
mağa hazu·lauıyorlar 

Roma, 8 ( Ö.R ) - Fransız 
gazetelerinin neşrettikleri bazı 

istatistiklere göre, halen Fran· 
sa da 33 bin grevci vardır. Sen 
vilayetindeki grevcilerin mik· 
darı 8000 dir. Sağcenah gaze
teleri bu resmi rakamların ha

kikatten çok aşağı olduğunu 
iddia ediyorlar. Tulon'da bir 
deniz inşaat tersanesinde grev
ciler fabrikaları işgal etmişler 

ve malzemeyi hasara uğrat

mışlardır. 

Ciano vaziyeti aydınlatacakmış ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma, 8 ( Ö.R ) - Macar 
başvekili general Gömböş'ün 
Vefatı üzerine halefinin kim 
olacağı meselesi Romayı pek 
ziyade alakadar etmektedir. 
Viyanada toplanacak olan Ital
ya - Avusturya - .Macaristan 
hariciye nazırlarının içtimaı are
fesinde bu hususta bazı endişe
lerde bulunulmaktadır. Bununla 
beraber, herhalde gelecek haf
tanın sonundan evvel kont Ci
anonun Berline gideceği ve Al
nıanya hariciye nazırı Von Ne
urath ve Şansölye Hitlerle gö
rüşeceği temin ediliyor, ltalyan 
hariciye nazırının bu muhavere· 
l~~ vaziyeti aydınlatmak gaye
sını takibedecektir. 

Roma, 8 (Ö.R) - Hariciye 
nazın kont Ciano'nun gelecek 
hafta sonunda Berline yapacaö. .,. ita/ya fforicıve nozm Ciano 

Roma, 8 ( A. A ) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Siyasi mchafil Hariciye nazırı 
Ciano'nun önümüzdeki hafta 
başında Berline gideceğini te
yid etmektedir. Bu seyahate 

geçenlerde Mussolini ile Alman 
sefiri von Massel arasında ya
pılan görüşm~ esnasında karar 
verilmiştir. Ciano 'nun yapacagı 
bu seyahatin gayeleri esrarengiz 
bir mahiyettedir. Bununla bera
ber öğrenildiğine göre, kendisi
nin Berlinde yapacağı görüşme 
siyasi mahiyette olacak ve Ro
manın kendi arzusu ile yapmış 
olduğu liret kıymetinin indiril
mesi meselesi Almanyanın bun
dan memnun olmamış olmasına 
rağmen müzakere edilmiyecek
tir. Aşağıdaki meselelerin mü
zakere edilmesi muhtemeldir. 

ziyaret, Viyanada ltalya, Ma- bahis mP.vzuu olduğu tahmin 
caristan ve Avusturya hariciye ediliyor. Bununla beraber bu 1-Avusturyadaki Nazi pro-
nazırlarının içtimaına herhalde seyahatin, Italya tarafından Li· pagandası, Binbaşı F eyin hattı 

Roma, 8 ( Ö.R) - Fransız 
Sağcenah mebuslarından bazı
ları Fransız sosyal (faş:st) par
tisi nümayişlerinin men'i için 
hükümetçe alınan tedbirler 
dolayısile mecliste yeni içtima 
devresinde istizahda bulunma
ğa karar vermişlerdir. Mebus
lardan Couim " Komünist nü
mayişini himaye için 20.000 
polis seferber etmekle hüku
metin ne kadar masrafa kat
lapdığını .. soracaktır. 

Franko 
lek dd k · d 1 hareketi, 
h 

~ • üm edece tir. ltalyan retın eva üasyon için verilen Bir hUkOmet tefkll etmh; 
Burgos, 1 (A.A) - Havas 

Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

ancıye nazırının baron Yon karardan sonra çıkarılan riva• 2 - Almanyanın Roma pro· 
Neı;ırath'la görüşmesinin avnıpa yetlerle doğrudan doğruya bir tokollarına iştiraki ihtimali, 
Vazıyetini aydmlatmağa yara- münasebeti olmadığı muhak- 3 - Viyanada aktedilecek 
Ykacağı ümid ediliyor. Herne kaktır. ltalyan ·Avusturya • Macaris-
adar bu seyahate bir müd· Roma 8 (Ö.R) - Siyasi me· tan konferansı arefesinde Ital-

dettenberi karar verilmiş ise hafit general Gömböşün bir ya ile Almanya arasında müte-

Bir hükumet teşkilatı askeri 
Junte'nin yerine kaim olmuş
tur. Bu teşkilatın başına devlet 
reisi olarak Franko geçmiştir. 
Hükümet teşkilatı doğrudan 

de Duçenin Alman sefiri Von müvazene ve itidal siyaseti kaddim müzakııreler icrası. 
Hasse! ile Hariciye nazırı olan eserine halefinin de de- Ortada dolaşan bir şayiaya 
kont Cianonun huzurunda d - · · ~ "d t kt C a • . • v~m e ecegını umı e me e• göre iano Romaya dönerken doğruya devlet reiııinin emri 
~ •• ~~ıgı son mülakatta bunun dırler. Peşteye uğrıyacaktır. altındadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tedhiş hıidiseleri yeniden başladı / Azananın bir gazeteciye beyanatı 

Kara listeye dahil bir Mesele, yalnız lspanyol
arab daha öldürüldü ları alakadar ve sızlatan 

~Kudüs, 8(Ö.R) - "Ekschange Telegraph.,Ajansının istihbarına 
fore Hayfada grevci araplarla mutediller arasında tedhiş hadise
eri yeniden ?aşlamıştır. 
Kı•düs, 8 (Ö.R) - Ekschange Ajansının bildirdiğine göre Hay· 

ta dün, mutedil fikir ve kanaatları hasebile müfrit milliyetçilerin 
d?ra listesine yazılmış olan arablardan birinin daha intikam kas
ıyle suikasta uğramasına sahne olmuştur. 

B Bu tedhiş hareketinin kurbanı Kamil Bosta isminde birisidir. 
u şahıs uzun müddet Filistin zabıtasında vazife görmüştü. 

k Kamil Bosta müdafaa içın davranmağa bile vakıt bulmadan 
endisine sıkılan iki kurşunla yaralanmıştır. Bununla beraber 

canı tehlükede değildir. 

Fransız başvekili Leon Blum 
yeniden bir nutuk söyliyecektir 

b··Paris, 8 (Ö.R) - Radikal sosyalist partisiLİn icra komitesi 
urosu dün akşam saat 17,30 da parti başkanı milli müdafaa 

na:ıırı Daladier'in riyesetinde toplanmıştır. Partinin Biarritz'de 
kakında toplanacak milli kongresinin tehir edildiği doğru değildir. 

0 ogre evvelce tayin edilen 25 llkteşrin tarihinde toplanacaktır. 
~aris, 8 (Ö.R) - Başvekil Leon Blum, Loiret Radikal sos

ralıst federasyonu tarafından yapılan bir daveti kabul ederek 
8 leşrinievvelde intihap zaferini kutlulamak için federasyonun 

~=ke~eği ziyafete riyaset edecek ve siyasi bir nutuk söyliye
tı~. Blumun yanında birçok nazırlar bulunacaktır. 

Loıret maarif naı:ırı Jean Zayın intihap dairesidir. 

ltalya Lokarno konferansına 
iştirake karar verdi 

d Roma, 8 (Ö.R) - Ecnebi memleketlerde muhtelif !caynakl;u
i ~~_çıka~ ha.berlerde ltalya h~kümetinin ~okarno . konfe~ansı~.a 
ş take şımrlıden karar verd ğı ve Akdenızde lngıltere ıle mu· 
~asebetleri~in. önceden tasrihi nı:ıktasında ı~rar ~~mediği ısrarla 

dıa edılmıştır. Bu münasebetle şurası tasrıh edılıyor kı; ltalya
dın. Lokarno konferansına iştiraki meselesi - ki, Londradan gön
d erılen son notanın mevzuu idi - henüz hiçbir müzakereye mey
B an vermemiştir. Zira bu mesele hala tedkik safhasındadır. 
.1 Ununla beraber Beşler meselesinin de Berlinde Kont Ciano 
1 ~ Baron Von Neurath arasındaki fıkir teatisine mevzu teşkil 
e ecek meseleler kadrosuna dahil olduğu muhakkaktır. 

Romanya hariciye nazırı yarın 
Belgrad'a geliyor 

n Belgrad, 8 (Yeni Asır) - Romanya hariciye nazırı Dr. Anto· 
k~İko, eşiyle birlikte Cumartesi günü Belgrad'a gelerek iki gün 
nı~· ackaktır. Romanya hariciye nazırı, Yugoslavya başvekili ile 

uza era ita bulunacaktır. 

dahili bir nifak değildir 
Paris8,(A.A)-Petit Parisien 

gazete,inin hususi muhabiri 
madam Andree Viollis'ya be· 
yanatta bulunan ispanya reisi
cumhuru Azana şöyle demiştir: 

-Mesele yalnız lspanyolları 
alakadar eden dahili bir nifak 
değildir.Eğer münhasıran böyle 
bir nifak mevzuu bahsolmuş olsa 
idi mesele şimdiye kadar meşru 
hükümet;n lehine olarak halle
dilmiş olurdu.Asilere her suretle 
muavenet edilmesi, meşru hü· 
kumete ise muavenet etmek 
şöyle dursun dost memleket
lerle ticaret muameleleri yap
masına engel olacak bir ablo
ka altına alınması beynelmilel 

nizam hukuku noktai nazarın

dan doğrusu çok feci bir şey-
dir. Umumi siyaset bakı· 
mından da bu ablokanın 

feci neticeleri olabilir. Fil
hakika zahirde ispanyaya 
münhasır bir dahili harp gibi 
gorunen bu işte ispanyanın 

hürriyet ve istiklalinden başka 
akdenizdeki kuvvetlerin muva• 
zen esi Ce belüttarık boğazının 
hakimiyetini Atlantik denizin
deki üssübahrilerden istifade 
meseleleri ile ispanyanın, bakır 
cıva, kurşun ve potas gibi 
mebzul surette malik olduğu 
iptidai maddeler meselesi de 
mezuubahstir. 

Ingiliz 
bir 

donanması Akdenizde 
seyahat~ çıkıyor 

Roma, 8 (Ö.R) - Ingiliz filosunun Akdenizde devir seyahati 
programı amirallıkça tesbit edilmiştir. "Kuin Elizabet,, dridnotu 
ile çok büyük bir tayyare gemisi Faler ve Kavala ve diğer bazı 
Yunan limanlarına uğrıyarak Maltaya döneceklerdir. S. 12 
tipinde tahtelbahirler filotilası da Yunan limanlarına uğrıyacak, 
fakat sonra Cebelüttarık yoluyla Garbi Akdenizde dolaşdıkdan 
sonra Malta 'ya dönecektir. 

Londra, 8 (Ö.R) - Sir Samuel Hoare kral tarafından huzura 
kabul edilmiştir. Amirallığın başsivil Lordunun hükümdara Şarki 
Akdenizdeki teftiş scyahatı hakkında izahat vermiş olması 
çok muhtemeldir. 

Or. Şark~uıun arkad~şJarı Lor) ana geldiler 
Paris, 8 (Ö.R) - "Pourguoı-Pas?., kutup gemisi kazazedele

rinin cesedleri bir Fransız torpidosiyle Loryana getirilmiştir. 
Ayni suretle doktor Şarkonun maiyetinden sağ kalan iki gemicide 
gelmişlerdir.Bunların karaya ayak basar basmaz karı!ariyle kucak· 
!aşmaları çok heyecanlı olmuştur. Milli cenaze alayı yapılmak 
üzere Şarko ve arkadaşlarının cesedleri Pazar günü trenle Parise 
nakledilecektir. 

sanrıe => 

Asilerin ·yeni bir zaferi 

Santa Cruz şehri de asi
lerin elinde bulunuyor .. 
Milisler dayanamıyarak çekilmişlerdir 

Burgos, 8 (A.A)- Nasyona
list kuvvetleri T ole do mınta· 
kasındaki ileri hareketlerine 
devam ederek Alvoroksu ve 
mühim bir mevkii müstahkem 
olan Escalanayı zabtetmişlerdir. 

Nasyonalistler bu son mev
kide birçok esir almışlardır. 

Esirlerin arasında Santa Cruz 
mevki kumandanı vardır. Nas
yona!istler birçok ta mühim
mat elde etmişlerdir. 

Bir tebliğ Sanla Cruzun iş
gl\li esnasında bükümet kuv
vetlerinden üç yCz kişinin telef 
olmuş olduğunu bildirmektedir. 

Malagaya karşı büyük bir 
taarruz hazırlanmaktadır. 

TEYID EDiLiYOR 
Madrid, 8 ( A.A ) - Havas 

ajansı muhabirinden : 
Ellerinde top, tayyare, tank 

bulunmıyan milis kuvvetleri 
Sanla Cruzu terketmek mec· 
buriyetinde kalmışlardır. Mi
lisleri şehri terke mecbur eden 
kuvvet iki Fas taburu ile bir 
motörlü lejyon etranjer taburu 
ve tayyarelerdir.Hükumet kuv· 
vetleri RZ kalsın tanklardan 

1 
yardım gören ve çevirme ha
reketi yapan kuvvetli bir kol 
tarafından tamamile ihata edi
leceklerdi. Bu sebebe binaen 
akşama kadar mücadele ettik
ten sonra Madrid Talevera 
yoluna doğru ric'at etmişlerdir. 
Orada asiler tarafından battı 

ric'atlerinin kesilmesine ramk 
kalmış idi. Bununla beraber 
kurtulmağa ve Santa Cruzun 
cenubundaki yüksek mevzilere 
yerleşmeğe muvaffak olmuş· 

lardır. Naval Peral mıntaka

sında muharebe devam etmek
tedir. Asi!er Fas süvarileri ile 
birlikte hücumlarda bulunmak
tadırlat. Siperlere sağlam bir 
surette yerleşmiş olan hükümet 
kuvvetleri son üç gün zarfında 
ilri binden fazla bomba atmış 
olan tayyarelerin müteaddit 
taarruzlarına rağmen mukave
met göstermektedirler. 

T oledo mıntakasında ve 
Araujuez istikametinde yeni 
taarruzlar yapılması beklenil
mektedir.Asiler Araujueze an
cak on kilometre mesafede bu
lunmaktadırlar. 

Yugoslav Afrikadaki 
piyadeieri Pariste ltalyan işçiler 

Paris 8 (A.A)- Yugoslavya Roma, 8 (Ö.R) - Şorki Af-
krallık muhafızlarından bir pi· rikada 132,738 ltalyan amelesi 
yad.e alayı Sırbistan kralı bi- kullaııılmakta idi. Bunların bir 
riııci Piyer ile Yugoslavya kralı kısmı mukavelelerinin gunu 

bittiğinden Italyaya iade edil
Aleksandr namlarına yapılmış 

diği cihetle şimdiki halde Ha-
olan abidenin küşat resmine beşistandaki ltalyan işçileri 
iştirak etmek üzere buraya 88,802 kişidir. Diğer cihetten, 
gelmiştir. Şarki Afrikada terhis edilen 

R 1 10,000 ltalyan askeri işçi gibi 
US arın istihdam edilmelerini istemiş

Karadeniz filosu 
manevrada 

Moskova, 8 (A.A) - Kara

deniz filosu dün manavralarına 

başlamıştır. Ayni zamanda tay

yarelere karşı müdafaa manev
raları da yapılmaktadır. 

Kraliçe Mary 
Belgradda 

Belgrad, 8 (Yeni Asır) 

Yugoslavyanın matemli krali· 

çesi Mary ile annesi olan Ro· 

manya kraliçesi bugün öğleden 
sonra Belgrada geldiler. istas
yonda kral naibi Prens Polla 
eşi, kral Piyer, başvekil ve 

nazırlar tarafından hararetle 

karşılandılar. 

Eden Pariste 
Paris, 8 (Ö.R) - Milletler 

cemiyeti asamblesinde hazır 

bulunduktan sonra Fransanın 
Akdeniz sahilinde istirahate 

çekilmiş olan Eden bir kaç gün 

istirahatten sonra yarın sabah 

Parise gelecek ve öğleden 

sonra Londraya hareket ede
cektir. lngiliz hariciye nazırı 

bir ziyafette Fransız başvekili 

Blum ve hariciye nazırı Delbos 
ile görüşecektir. 

Italya- Yugoslav
ya münasebatı 
Belgrad 8 (Yeni Asır)- ltal 

yan gazeteleri, iyi bir cereyan 

takip eden Yugoslavya-ltalya 

ticari müzakeratının iki mem

leket arasında diğer sahalarda 
da işbirliğine yol açacağını 

ileri sürüyorlar. 

lerdir. 

RADEK 
Tevkif edildiği resmen 

teyld olunuyor 
Paris, 8 (Ö.R) - Moskova

dan gelen haberler, "lzvestia" 
gazetesi başmuharriri Kari Ra
dek'ın tevkifi resmen teyid 
etmektedir. Müddeiumuminin 
elinde Radek'in suçlu"uğunu 

gösteren deliller olduğu ve mu
mai'eyhin mesuliyetini tama
miyle üzerine çıkardığı söyle
niyor. Hatırlarda olduğu üzere 
T roçki - Zinovyef taraftarları
nın sui kasd davası esnasında 
bazı müttebemler Radeki ele 
vermişlerdi. 

Radek "nedamet getirmiş" 
eski bir Troçkisttir. Vaktiyle 
hatalarını itiraf etmiş ve affe
dilerek lzvestia gazetesinin ha
rici siyaset direktörü olmuştu. 

Radek adı bütün dünyaca ta
nınmış Sovyet gazetecilerinden 
biridir. 

Yaralılar 
Rusyaya mı nakledileceli 

Madrid, 7 ( A.A ) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

Sovyet elçisi Rosenberg Sov
yet Rusya amelesi te:şkilatları 

nı>.mına Largo Cabellaroya bü
k ümet askerlerinden bütiin ya
ralıların ve nekahat halinde 
bulunanların meccanen Sovyet 
Rusyaya naklini teklif etmiştir. 

Çankırı panayırı 
Çankırı, 8 (A.A) - Yirmı 

binden çok kişinin iştirakiyle 
dün Çankırı panayırı açıldı. 
Alış veriş iyid:r. 

Öziir dileriz 
Yazılarımızın çokluğundan 

Katırcıoğlu, Kanlı Elmas ve 
Gizli Nişanlı romanlarımızı ko
yamadık. 
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Türk harsın asıl boğuyorlar? AŞK MACERALARI 
PARDA YANLARIN AL Ti 

Sancak ilk~~t~erinin hali b~ faciadır.Antak-~vA-zA_N-=M~•-EL_z_Ev-AK_o~-~~~·-
-54-

yadan gelen bir kız öğretmenin intibaları 
Programları Suriye hükumeti yapar. Kitapları Türkiyeden kaçan 

hainler yazar .. Miniminilere zorla Arapça okutulur. Bu vaziyette 
,., .. k 
a ur 

1921 Ankara ittla/name<ıi ı•e Ollll 

teyid ede!l prolokollaı/a kendi km
ai/eıitıı idaıe lıakkma saltib o/
malan icab eden Sancak Tiirkleıi
nin kü/liiı bakımmda11 bile ne ka
dar feci bir vaziJ•etle oldukla1111ı 
göstermek ıçin oıadatı reni gelm 
bir 7 ıiık öğ1etmerıi11ilı bize göndr1-
diği mektubu ayllt'll yazıyo111z: 

SANCAKTA iLK OKULLAR 
Sancak'da her Türkün bildi

ği, fırsat buldukça tekrarladığı, 
kalplere kuvvet ve cesaret 
veren maddeleri muhtevi bir 
itiJafname vardır : Ankara 
itilafnamesi .. 

Jşte ben de hayatı anlamağa 
başladığım ilk günlerde manda 
altında yaşayışımızı tayin eden 

Antakyada Ası 
bu ahidnameyi 
ezberledim. Ne 
yazık ki her 
Antakyalı, yü
rümeğe mah
kum olduğu ka
ranlık bir yolda 
büyük bir ümid-
Je ışık ararken, 
her adımda bir 
engelle karşı
laştı. 

OKULLAR NE 
HALDE? 

Ben burada 
yalnız okullara 
müteallik mad
delerin ne ıe

kilde tatbik edildiğini kısaca 
g6stermek istiyorum. Önce, ilk 
okullardan ve beni daha çok 
alakadar eden kız okulların
dan bahsedeceğim : 

Üçyüz bin Türk nüfuslu 
Sancakta ilkmekteplerde yal
nız, Antakyada dört, lskende
run, Kırıkhan, Beylan, Reyha
niye ve Orduda birer ki ce• 
man sekiz Türk kız öğretmeni 
vardır. Fransızca ve Arabça 
öğretmenlerini saymıyorum. 

Sancağın binlerce kız yavru
larının tahsil ve terbiyesi bu 
sekiz ele tevdi edilmiştir. Ta
lebe bir takım uydurma kanun-
larla türlü şekilde tasnif edil
mişdir. Bazan iki sınıf, hazan 
üç sınıf talebesi bir arada ders 
görür. 

PARA YOK MUŞ 
45 bin nüfuslu Antakya şeh

rinde yalnız bir ilkokulu ol-
duğuna göre ilk sımflarda ta
lebe adedi yetmiş, seksenden 
apğı değildir. Okullara akın 
eden yavruların büyük bir kıs-
mı yer bulamıyarak ümidsizlikle 
.kültür dairesine başvururlar.E-
vet okulda yer yok. Öğretmen 
yok.. Çünkü maarif büdçesin
de para yok deniliyor. iki üç 
yüz Suri Jirası aylık alan ya-
bancı manda memtırJarının fazla 
olarak çocuklarına vt: köpek-
lerine maaş bağhyacak kadar 
müsait olan Sancak büdçesi en 
çok yirmi lirahk bir aylıkla bir 
Türk öğretmeni koymağa mü
ıait değildir. 

PROGRAMLARI KiM 
YAPIYOR? 

Bunları bırakalım da bu 
Türk okullarında takip edilen 

harsına hürmetten kim bahsedebilir? ... 

dC!fll lllt'll/fl 

A11takra1111J 11nıumi göıü11iişü 

ders programına gelelim. Bu 
program Şamda kültür bakan
lığı tarafmdan tanzim edilir. 
Zahiren müstakil ismini taşıyan 
Sancağın maarifi bile Suriye 
hükumetine tabidir. 

NiHAYET 
Programın Türkçe kısmı ço

cuğun içini sılc.an kafasını bey
hude yere yoran bir takım ma
nasız sebeblerle doludur. Esa
sen kitaplar yoktur. Kültür 
idaresi yeni Türkçe okutmak 
zorunda olduğu için Türkiye
den kıraat kitaplarını bile ge-
tirtmekten çekinmiştir. 

Çüoki bu kitaplar milli duy
guları tehyiç eden yazılarla 

dolu olduğundan Suriye he
sabına zararlıdır. Türk hain
leri arasından seçilen lise öğ
retmenlerin~ ilkokulJar ıçın 
kıraat kitapları hazırlamalarını 

teklif etmişti. Ortaya çıkan 
kitapların çok yabancı, ruhsuz 
yazılarla dolu olduğunu göre
rek utanan kültür dairesi er
tesi yıl Türkiyeden kitap ge
tirtmek zorunda kaldı. Bu kı
raatlerdeki milJi parçaların oku
tulmadan geçilmesi de ayrıca 
gizliden tenbih olunuyordu. 

TARiH VE COGRAFYA 
DERSLERi 

ikinci sımftan beşe kadar 
tarih coğrafya programını Fran
sa ve Suriye tarihlerine aid 
parçalar doldurur. Son zamana 
kadar kitapsız ders gören 
talebenin eline, geçen yıl, Tür
kiye kaçkınlanndan Fransız 
espektör sekreteri tarafmdan 
hazırlanan kitaplar verildi. 
Benim bile anlayamıyaca~ım 

çok eski bir lisanla yazılan 
Türk duygusuna zerre kadar 
uymıyan bu yazıları çocuklar 
papağan gibi ezberlemek mec
buriyetinde kalıyorlardı. 

Kültür bakımından hiçbir 
değeri olmıyan Türkçe progra
mını bu kadarla kesiyorum. 

FRANSIZCA VE ARAPÇA 
Ehemmiyet verilen dersler 

yalnız Fransızca ve Arapçadır. 
Bundan iki üç sene evveline 
kadar eski Türkçe de programa 
dahil iken nasılsa kaldırılmıştır. 

Bilgi yuvasına atılan beş altı 
yaıındaki çocuk üç lisan öğ
renmek zorundadır. Henüz ana 
lisanını iyice telaffuz edemiyen 
yavrulann mını mını elleri 
Arapça ve Fransızca hocaları
nın cetvelleri altında ezilir. 
Türkçeye ehemmiyet verildiği 
yoktur. 

BEYLANDA BİR TEFTiŞ 
Bakınız size bizzat öğretmen 

bulunduğum Beylan okulunda 
Suriye hükumeti kültür bakan
lığı ve teftiş heyeti tarafından 
bir yoklamayı anlatayım : 

Dershanede espektör bana 
çocuklara bir tarih dersi ver
memi teklif etti. Hemen derse 
başladım. 

SURiYELi NAZIRIN 
IHTARI 

Ders bitince muvaffakıyetime 
nazaran vazife icabı bay es
pektör beni takdir ederken 
derse hiç kulak vermediği an
laşılan kültür bakam (şimdi ls
kenderunda sancak muhafızı 
olan adamdır) benimle Arapça 
,.,..-----· - v ~ 'I ' . 

Türkçe cevab verdiğimi gö
rerek asabilendi. Türkçe olarak 
ve bir nazıra yakışmayan kaba 
bir lisanla: 

- Sen Arapça bilmiyorsun •• 
Bu mektepte Arapça muallimi 
yok mu? dedi. 

- Evet Arapça bilmiyorum. 
Ben Türkçe muaUimiyim. Mek .. 
tepte Arapça muallimi de var 
diye cevab verdim 

- Senin arapça bilmen la
zım. Mektepteki arapça mual· 
)imi sana ders versin. Bundan 
sonra gelirsem arapçam kuv
vetli bulacağım diyerek kapı
dan çıktı. 

Nazır arap
ça öğretmek 
sevdasına dü
şerken diğer 

odada Fransız 
espektörü de 
asabiyete gele
rek Fransızca

nın zayıf kal
dığından şika

yetle Fransız

caya iyi çalış
mıyan talebe
nin asla sınıf 
geçmemesi la
zım olduğunu 
ihtar ediyordu. 
Türkçe soran 

olmadan heyet asık bir çehre 
ile okuldan defoldu. 

Henüz okumaya sarılan Türk 
yavruların kafaları bir takım 
lüzumsuz can sıkıcı şeylerle 
yorul:.ırken onlara üç lisanı 

birden öğretmek imkansızdı. 
Bahusus ki çocuklar arapçayı 
asla öğrenmek istemiyorlardı. 

En zeki yaradılışta olan bir 
çocuk bile bu tazyık altında 
her sınıfta iki üç sene yerinde 

sayarak en aşağı 15-16 yaşla· 
rında ilk okulu bitirebiliyor ... 
Böylece muhitte tahsile heves 
yavaş yavaş sönüyor. Daha ilk 

okulu bitirmeden çekilenler 
görülüyor. 

işte Fransızların Sancakta 

Türk harsını inkişaf ettirecek
lerini vadederken bu suretle 

sözlerini yerine getirmiş bulun
duklarını görüyoruz. (1) 

Yalnız mandater devlet mü
messilleri şunu bilsinler ki 
böyle yapmakla Sancakta hiç
bir zaman Türk harsını öldü
remezler. Burada beş yaşında
ki çocuk bile Ulu Önderimiz 
Atatürkle şanlı bayrağımızı 
taşıyan resimleri okul çantası
nın gizli bir köşesine yerleı
tirmekle kinini besliyor .. 

İsmet; -Yu.rd:uıa::n. 
B11nda11 sonra Sa11caktaki All

tak}'a lisesinden balısedeceğinı .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nlfan merasiminde 
lkiçeşmelikte gündüz soka

ğında Şabanın nişan merasi
minde bulunan ve sarhoş olan 
Faik ile Hasan birbirini döv-
,•··· ' • .... .. -:~ , ···· ·~,--•-- -1·-. 

Ziyadesiyle sevinen Loben: 
- Elbette! diye bağırdı. 
- Öyle ise kalkınız, ve içi-

niz, daha doğrusu, bu siyah 
ekmekten yiyelim, bu kırmızı 
sudan içelim ... Yalan söylediği
mi biliyorum; fakat bu yalan 
menafii diniyeye muvafıkhr ... 
Sebebini anlamağa çalışmayınız 
biraderim. 

Loben ayağa kalktı, kuru 
ekmek yemeğe, mahküm ilı.en 
piliç ile karnını doyurmasının, 

su içmeğe mecbur iken Bur
gonya şarabı içmesinin, ne se• 
heple menafii diniyeye muva
fık olduğunu sormak fikrinden 
bile geçmedi. 

Kendine verilen bulanık au
yu sevinçle kazana döktü ve 
yemek hazırlığına başladı. Ya
ni iki iskemleyi yan yana ko
yarak nevaleyi ·üstüne dizdi. 
Şişeleri de koydu. Her iki ra
hib bu, derme, çatma masanın 
tarafeynine oturarak sonde
rece bir iştiha ile midelerini 
doldurdular. 

Tibu, böreğin bir parçasını 
ısırırken: 

- Ne güzel siyah ekmek di
yordu. 

Loben ise bir ıişe şarabı di· 
k~rek: 

- işte latif ve rayıhah bir 
ıu! Cevabını verdi. 

Gerçi rabib Tibu çok yemek 
yedi ise de yalnız bir şişe şa
rab içmekle iktifa etti ki, bu 
harek~tini pek kahramanca 
buldu. Diğer şişeleri de Loben 
içti. 

ilk şişeyi içince Loben biraz 
gamh göründü. ikincide 
lüzumsuz yere kahkaha ile gül
meğe başladı. Üçüncü ve dör
düncüyü müteakib işlediği gü
nahlardan dolayı ağladı. 

Kendisini teselli için beşinci 
şişeyi de aradı ise de bula
madı. Tibu, bu şişedeki kır

mızı şarabı mucize kazanına 

dökmüştü! 
Kollarını havaya kaldırarak: 
- Biraderim, biraderim, ko

şunuz 1 diye Lobeni çağırdı: 
- Aman yarabbi, gözlerim 

mi bulandı, ne oldu? ben anla
mıyorum. Fakat, öyle görüyo
rum ki .... 

- Neyi biraderim? 
- Kazana dökdüğünüz au .• 

- Ey ne olmuş? 
- Kana tahavYül etmiı ! ... 
- Bu nasıl olur. Sakın şa-

raba tahavvül etmiş olmasın? 

Tibu meslektaşına yan gözle 
bakarak: 

- Biraderim, mukaddes tey
lerle böyle eğlenmeyiniz. Size 
geliniz diyorum! 

- Adam sende! 
Bunu söylemekle beraber 

Loben güçlükle ayağa kalkıp 

yıkıla, yıkıla kazana dojTa gitti. 
Safderunane bir bakııla der

hal sarardı. 
- Mucize! Mucize! Su kıplnr

mızı oldu. 
Hakikaten bu au idi. Onu 

ben koymuştum! Ahi Biraderim, 
braderlerim! Muhterem rahib
inin gerek cemaat rehbaniye 
ve gerekse benim için ne bü
yük bir şerefi Hazreti lsanın 
kanı, be.nim elimle burada te
zahür ediyor!... 

- Imdad!.. Yangm var! mu
cize! Diye haykırmağa başladı. 

Lobenin feryadı ilzerine ra
bibler koştular. Baş rahib ke
mali ciddiyetle: 

- Ne oiuyor, diye sordu? 
Ti bu: 
- Biliyorum mehterem bra

derim, zanuederaem; biraderi
miz Loben çıldırdı .. 

Kendi ıu şişesini kazana 
t.n•u•lth. Simdi de aklanı kaçır-

mış bir adam gibi bağırıyor!.. 
Cevabını verdi. 

Loben: 
- Mucize ! Mucize ! Ben su 

dökmüştüm! Şimdi kan oldu! 
Bakınız! içinizi içelim diye 
bağırdı. 

Başta başpapas olmak üze
re bütün rahipler kazana koş
tular. 
Baş rahip: 
- Mucize! Diyerek hemen 

diz çöktü. Diğer rahipler de 
bunu takliden: 

- Mucize! Sözünü tekrar et
tiler. Bütün manastır papasları 
dıvarları titreten bir vaveyla ko
pardılar. Badehu başrahip göz
lerinden yaş akarak Lobeni ku
cakladı. ihtiyar rahipler kendi• 
sine yaklaşdılar. Ve ona aziz 
diye hitab ettiler. Çömezler de 
cübbesinin eteğini öptüler. Son
ra, hep birlikte kazan kaldırıldı. 

Başrahip: 

- Biıaderlerim, kazanı kili
seye götürelim; etrafında diz 
çökerek tedeom duasını oku
yalım; kapıcı birader, aha.linin 
saadetimizden haberdar olması 
için büyük kapıyı açınız diye 
bağırdı. 

Kapıcı rahip hemen emre 
itaat etti. 

Birbiri arkasında olmak üzere 
bir alay teşkil eden bütün pa
paslar kiliseye gittiler. 

Fakat ardına kadar açık 

olan manastır kapısının önünde 
geçerken Loben; kibrü aza
met şeytanının telkinine kapı• 
larak kazanı yakalayıp sokağa 
kadar Tibu ile beraber gö
türdü. 

Sokağa çıkınca, Loben daha 
hararetli, daha kızarmış, sesine 
daha ziyade kuvvet vermiş 

olduğu halde bir takım el işa
retleri ve Tibunun yardımile 
mucizeyi ilan etti. 

- Suyu koyan bendim! 
Djye bağmyordu. 
Tihu ise: 
- Bakınız! Görünüz! 
Feryadmı ayyuka çıkarı-

yordu. 
Bu iki kudurmuş rahibin ar

kasında; kilisenin büyük kapısı 
altında bulunan bütün manastır 
mensubini bir ağızdan Tedeom 
duasını okuyorlardı. 

Birkaç saniye zarfında, ka
zanın etrafına bir sürü halk 
toplandı. Tesadüf kabilinden 
olarak bu halkın ön sırasında 
Katerin Domdiçinin jantiyom
larından yirmi kadarile Morever 
bulunuyordu. 

Rahiplerle Jantiyomlar: 
- Hakikaten kani ... Mucizel 

diye bağırdılar. 
Bunu görebilmek için birkaç 

kadın takarrüb etti. içlerinden 
ikisi şiddet heyecandan bayıldı; 
diğerleri de diz çöktüler. 

O vakıt bütün halk diz çö• 
kerek: 

- Mucize! Sözünü bağıra, 
bağıra tekrar ettiler. 

Bu esnada, kuvvetli iki rahip 
kazanı kaldırıp kilisenin içine 
götürdüler; Tibu da derakap 
Lobeni buraya sürükledi. Kapı 
tekrar kapandı. 

Fakat tedeom duasım, ala
bildiğine çalınan çan sadalarını 
işiten halk : 

- Mucize! F eryatlariyle or
talığı titretiyorlardı. 

Bu velveleyi bastıran ve : 
- Yaşasın katolik mezhebi 1 

Diye bağıran bir ses işitildi. 
Jaotiyomlar : 
- Gebersin kafirler! Ceva• 

biyle mukabele ettiler. 
- Gebersin Hüknolarl Ya

şasan Giz! Payidar olsun ka~ 
tolik ayini 1 

Hüknolar darağacına 1 ilk 
evvel "Yaşasın katolik mez· 
hebi,, diye bağıran adam: 

- Bilmtdi -
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ayın 

başlıyacaktır 

Usta aranıyor 
Lağnncı, taşcı ve dıvarcı 

ustalarına ihtiyaç vardır. T e" 
peköyde { Küçük.menderes 
müteahhitliğine ) gelmeleri 
ilan olunur. 1-2 (2037) 
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Kültür Lisesi 
Oğretmenlerl 

Burada 

Ders verirler 

Ordu atlı 

~nkarada 
~nbeşinde 
Bu mUsabakalardan maksar1 harb atının talim 

ve terbiyesini eyice temin etmektir ' 
Yablı - Gündüzlü: KIZ ve ERKEK 

Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 
HAYDAR CANDANLAR 

Ankara, 8 (A.A) - 1-1936 külleştirilmiş olacaktır. Mani-
senesi Ankarada yapılması mu- lerden aşma müsabakaları yine 
karrer olan Ordu atla müsaba- Ankara atlıspor kulübünün ma-
ltalarına 15 birinci teşrin 936 ni parkında yapılacaktır. 
perşembe günü başlanacak ve 4 - Birinci günkü manej 
17 birinci teşrin 936 cumartesi müsabakasiyle üçüncü günkü 

mani müsabakalarına Ankara 
son verilecektir. atlıspor kulübünde hergün 9 da 

2 - Müsabaka birinci günü başlanacak, ikinci günkü mu-
at terbiyesi, ikinci gün manialı kavemet müsabakasına yine 
mukavemet koşusu, üçüncü saat 9 da muhafız alayı cenu-
günü manilerden aşmak müsa- bundaki istasyon tt!pede baş-
bakııları olmak üzere üç çe- !anacaktır. 
şiddir. S - Seyirciler için duhuliye 

3 - Birinci gün yapılacak serbesttir. 
at terbiyesi müsabakası, Anka- 6 - Bu müsabakalardan 
ra atlı spor kulübünün manej maksad harp atman talim ve 
sahasında, ikinci günü yapıla- terbiyesini temin etmek ile 
cak manialı mukavemet koşusu idaresi kolay itaatli ve her is-
Ankaramn garbi cenubisinde tenilen hareketi doğru yapar, 
Ankara Orman çiftliği şimali arızalı ve manialı arazide atıl-
çimento fabrikası Harmanyer, gan ve canlı yürüyüşlere ahşkın, 
Karakosunlar köyü, Harbiye birbirine yakın maniaları süva-
okulu, Garoi ve istasyon, tepe risinin isteği dahilinde geçer 
hududu içindeki arazide mev~ut ve uzun bir yürüyüşten sonra 
arazi irızalarmdan başka çok kısa ve fakat kuvvetli bir gay-
mikdarda ilave edilmiş sun'i ret göstermek kabiliyetini havi 
maniler de arzi şartları müş- at yetiştirmektir. 

ZA YI 
31-8-933 tarihinde Kuşadası 

gümrüğünden Eyyup zade Em
rullaha ait çıkarmış oldu
ğum E Z E markalı 1271 - 15 
No. S sandık pamuklu eşyanın 
dövüzü havi 591161 - 161 No. 
gümrük makbuzunu zayi etti-

• ğimden yenisini çıkaracağım 
cihetle eskisinin hiçbir hükmü 
kalmadığı ilan olunur. 

Kuşadası tüccarından 
Cevraki Hüseyin 

754 (2042) 

~~· 

No1626FOC 

Zayi mühür 
Seher Müşerref adlı mührü· 

mü kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Seher Müşerref 
749 {2044} 

Ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesinden : 

lımirde Karşıyakada ismet 
paşa bulvarında 9 sayılı evde 
ölen N aimenin mobilye ve san
dık ve mutfak vesair eşyası 
11-10-936 pazar günü saat 10 
da mahkemece satılacağı ilan 
olunur. 758 (2041) 

1611 FOC 
Daimon marka bu fenerler iki yüz elli metre mesafeyi 

gösterir, ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım marka 
yassı pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklil~ri vardır. 
1936 senesi icadı olan bu fenerler çok beğenilmiş ve takdir 
edilmiştir herkese tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli. lstanbolda: Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

1 L _t\ N 
lzmir Bayındırlık direktörlüğün

den: 
(1130) lira (94) kuruş keşif bedelli Memleket hastanesinde 

Yapılacak tamirat 15 gün müddetle açık eksiltmeğe konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacaklart teminat-
lariyle birlikte ve ehliyet vesikalarım da bulundurmak şartiyle 
2~ ilk teşrin 936 perşembe günü saat 11 de İl daimi encüme-
nıne gelmeleri ilan olunur. 708 (2036) 

lzmir kadastro müdürlüğünden: 
Bulgurca çiftliği arazisinin Kadastrosu yapılmağa başlanmıştır. 

Bu çiftliğin kadastrosunu yapacak birinci posta Bulgurcada Ra
şidio kahvesinin üstündeki odada bulunmaktadır. ilan tarihinden 
itiba!en çiftlik dahilinde arazisi bu~unanların bu posta memuru 
srnaıl Dalamana müracaatla beyannameleri bir ay içinde 

doldurub geri vermeleri ve ellerinde bulunan tapu senedi veya 
s~i~ belgeleri veya örneklerini vermeleri gerektir. 25-10-936 ta
rıhınden itibaren Bulgurca çiftliği içinde bulunan bütün gayri 
rnenkullerin tahdidi yapılacaktır. Gayri menkul maliklerinin kendi 
gayri menkul ma!larının sınırlarıoda parmaklık, çit duvar ve ka
~>k ve hendek gibi alametler yoksa gayri menkul mallarının her 
Kırık noktalarına bu gibi alametler işaretler koymaları veya yap
rnaları ve gayri menkul mallarının başında bulunup sınırlarını 
rnem_urlara göstermeleri gerektir. Bunları yapmadıkları takdirde f :yrı ~enkul mallar 2613 sayılı yasa ve anın nizamnamesi hü-
uınlerıne göre memurlar tarafından yapılacağı malikleri ve mev

cut aynı hakları tesbit ve kayt olunacağı ilan olunur. 
747 (2043) 

lzmir sulh hukuk hakimliğin
den: 

Izmir milli hazine namına ve· 
kili Avukat Adem Kora tara-
fından lzmirde Gaziler mahal
lesinin Dönerli sokağında 7-25 
numaralı evde oturan Muhar
rem aleyhine açılan ecrimisil 
davasından dolayı mumaileyh 
namına tastir ve berayı tebliğ 
irsal kılınan davetiye varaka
sının ikametgahın meçhuliyetine 
binaen bila tebliğ iade edilmesi 
hazine vekilinin sebkeden talebi 
üzerinde gaı:ete ile ilanen teb
ligat icrasına karar verilerek 
bu bapta mahkeme 24 T. evvel 
936 tarihine müsadif cumartesi 
gününe talik kılınmış olduğun
dan yevmi mezkürde saat 11 

Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydı b"aşlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla-
rını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa• 
bahdan akşama kadar Kemeraltmda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıçalı Bay Ibrahim konağında Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrlnclteşrinln on beşinci gUnU başlanacaktır. 

7 -10 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 
...... 

de lzmir sulh hukuk mahkeme-
sine bizzat gelmediği veya bir SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

vekil göndermediği takdirde EHRAM mağazası M. Bedri Akgerınan JŞIK ıııağazası 
hakkında gıyap kararı tastir ( Hükümet caddesi ) ( Balcılarda ) ( Hükumet caddesi ) 
kılınacağına dair d:ıvetiye ma-
kamına kaim olmak üzere ilan lslanbulda : Cumhuriyet BUyUk Şapka mağazası ( Voyvoda caddesi ) 

olunur. 745 (2045) W...qı----------------1-----.-------------•" _ _,,,,..,. ____ 2-. __ • llJ ,.... ~ 

IZMIR SULH HUKUK DOKTOR •• 
MAHKEMESiNDEN: Oğretmenler, öğrenci babaları 

lzmirinPınarbaşıoda Taşköp- z· G .. ,, 1 AHMED ET.MAN K. E . 
::ekı:v:!~~f ~n~:~~·~;.~,:~ ıya DKŞlD Liselerle orta ve ilk o~uı kiteplarının !!:Pyerid;:~ 
havi zeytinlik 120 lira kıymeti AHMED ET.MAN K. E . 
muhammeneli keza Pınarbaşında MERKEZ hastanesi 1 ıtap ~vı 
Kemalpaşa caddesi üzerinde Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ali-
14 No. tajlı ve 60 lir~ kıymetli KULAK, BOliAZ kalarmı kazanarak (İzmir) e yaraşır bir şekilde genişle-
ve bir odalı ve alt~da damı BURUN ŞEFİ tilmiştir. 
havi odanın 10-11 936 Salı ikinci Beyler sokağı Beyler Kültür bakanllğmın kitapları ile çıkan eserleri günü gü-
gün ü saat onda lzrıdr sulh hu- hamamı karşısında No. 41 nilne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiınan ki-
kuk mahkeme.si salonunda sa· Telefon Numarası: tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha-
hşı yapılacaktır. Muayenehane : 3686 riçten siparişler ~ür'atle gönderilir. 

Bu artırmada tahmin olunan Ev : 2505 lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

bedelin % 75 nisbetinde bedel Hastalar hergün saat üç- '••1-------------------ı:amD•' 
verildiği surette müşterilerine ten altıya kadar. 
ihaleleri yapılacak aksi halde 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırma 26-11-936 Per· 
şembe günü saat 15 de yine 
dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikle birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicilli malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 20-1 O 
-936 tarihinen itibaren herke· 
sin görebilmesi iç;n açıkta ve 
gayri menkullerin evsafı da 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
isteyenler kıymeti muhamme
nenin % 7.5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir banka temi
natı ibraz etmeleri lazımdır. 
Gayri menkulün vergi ve sair 
kanuni mükllefleri sattcıya %2.5 
dellaliye ve ferağ harçları alıcı
ya ait olup ihale bedeli defaten 
ve peşinen ödenecektir. ihaleyi 
müteakip müşteri ihale bede
lini defaten veya peşinen ver· 
mediği takdirde gayri menkul 
tekrar 15 gün müddetle artır
maya konulup en çok bedel 
veren müşterinin üzerine iha
lesi yapılacak arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiçbir bük
me hacet kalmaksızın vecibe
sini ifa etmiyen müşteriden 
tahsil olunacaktır. Daha fazla 
malumat edinmek istiyenler 
dairemizin 93611315 sayılı dos
yasına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 759 2039 

Diş tabibi 
ti Muayenehanesini 2 inci 
~ Heyler So. Hamam karşısın-
N da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 "I 

• (1924) 
V.JL~'7.X7127.77.7/.7JY.T.LZZZZZTLYJJ 

Bergama Asliye Hukuk Ha-
kimliğinden: 
Bergamanın Rahmibey ma

hallesinden olub halen Dikili 
kazasında oturan Daniş yanında 
Kandiloğlu Ahmed kızı Emine 
tarafmdan kocası Bergamaoın 
Rahmibey mahallesinden Dra
malı Mu3tafaoğlu Halıl aley-

hinde vaki olan boşanmaya 
miiteallik davanın Bergama 
Asliye Hukuk Mahkemesinde 
yapılan muhakeme sonunda: 
Müddialeyh Halilin yeri yurdu 
belli olmadığı yapılan tahkikat-
tan anlaşılmış olmakla davacının 
talebile tebligatın ilanen icra
s1na karar verilmiştir. Mahke
me günü olan 2-11-936 pazar
tesi saat 10 da müddeialeyhin 
mahkemeye gelerek veyahud 
kanuni vekilini hazır bulundur
masına, aksi halde hakkında 

gıyaben muhakeme icra olu
nacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

761 (20381 

, 
• 
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BEYOGLUNDA 

••••••••••••••• 
Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFiDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

.! '· ..... · .: ,,,; ., ... . . . . . . . 
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Doyçe Oriyantbank 
l)l~ESJ)NEI~ BANK ŞUBESi 

IZDliR 
.\110~ 1\ EZ 1 : HE HL l .X 

AlmanJ1a<ia 175 Şubt.ısı Meucuttur 
Sı•ı 1111\yo \"6 ılıtıyaı ttk<;e1'ı 

tü5,000,000 llayhımrnrk 

TtirkirNle ~nbolc·rı: l~TAXBUL ve 1Z~1IH 
l\lıı-ıırJn -~ulıel~rı: J~ABIH.E ve J "I\E:!\DJ:HIYE 

Her tiirlii hnnka muaınotatm ıfa Ye kabul eder 
< AL:\1.\XYAI>A s(ıyahat, ıkRınet, tRhsil ve sniro ıçin 

1;1f\nıifle UJ:OISTEHl\11\ HK sntıhr • (h-1' -
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Emlak ve Eytam bankasından : 
Esas No. Yeri No. su Nevi depozitosu 

136 Kuşadası davullar 
plaka mevkii 

karyesi 
Yeni Taj T. L. 
bila no. tarla 14 

137 " " " " " 20 
138 " " " " " 12 
139 ,. " " " " 28 
140 " " ,, " " 8 
141 " ,, " " " 6 
142 " " " " .. 8 
143 " " " ,,. .. 20 
195 Mesudiye mah. İkinci kordon 444-3 dül<kan 50 
196 ,, ,, ,, 444-2 ev 800 
198 ikinci Karataş tramvay caddesi 323,323-1 ev 400 
207 Kokaryalı tramvay caddesi 983 ev 1200 
207 /3 ,, ,, ,, 983 parsel 3 ahır 260 
207/4 ,, ,, ,, 983 parsel 4 ahır 260 
207 /5 ,, ,, " 983 parsel 5 ahır 260 
222 Hasan hoca mah. Karaosman 26-6 mağaza 100 

oğlu hanında 

" " " 
" " 

,, 

" 
,, 

" 
" " " 

26-8 
26-15 
26-32 
26-49 

Hasanboca malı.Osmaniye so, 47.49,43 
• 

mağaza 

mağaza 

oda 
oda 

mağaza 

,, ,, ,, 37 33 mağaza 

tENI •Sllf 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

223 
226 
227 
228 
229 
231 
232 
233 
234 
235 

236 

,, ,, ,, 62 62 dükkan 
" ,, ,, 45 41 mağaza 
,, ,, ,, 64 64 mağaza 
,, yo)bedesteni selvili ha- 55-12 mağaza 

nında 

Hasanhoca mah. mirkeJim 12-32 oda 
hanında 

50 
150 

26 
30 

260 
280 
120 
420 
80 

130 

40 

,. Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 
rabatsızhkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

çevirir. 

252 

285 
286 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 

~06 

30~ 

310 
311 
313 
326 
3'19 
341 
348 

349 
350 
352 
353 
377 
383 
289 
390 
393 

394 
401 
403 
404 
410 
411 

Karşıyaka alaybey Salih eski 47 yeni 49 arsa 
paşa sokak 
Hasanhoca mah. yolbedesteni 47 23 mağaza 
Hasanhoca malı. yolbedesteni 41-33-19 mağaza 

Buca belediye caddesi taj 52 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 54 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 56 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 58 dükkan 
Buca belediye caddesi taj 60 dükkan 
Hasanhoca mah. yolbedesteni yeni 55-10 oda 

" " " 55-4 mağaza 
" " selviii 55-12 oda 

hanında 
" " " 
" " kara osman oğlu 

hanında .. " osmaniye sokak .. " " 
" .. yolbedesteni 

Bayraklı burnava caddesinde 
•• Kanarya sokak 

Hasanhoca malı. yolbedesteni 
" " murabıt çarşısı 

kızlar ağası hanı .. " .. " " .. 
Hasanhoca mah. osmaniye so. 

" " .. " 

55-10 mağaza 
26-12 " 

25-2.21 Taj dükkin 
4 3 " .. 
83-11 mağaza 

73 ev 
5 arsa 
55-4 dükkan 
25-20 oda 

52-25 .. 
25-12 " 
33 29 mağaza 

33 dükkan 
" " " " 35 mağaza 

Reşadiye mah. tramvay caddesi eski 983 ev 
ikinci karalaş şehit Kemal so. 20 " 
Alsancak mesudiye mah. zade sokak 13 " 
Hasanhoca m. kuzu oğlu 63-7 -8 mağaza 
ıalvarla hanı 
Hasanboca mab. murabıt çarşısı 
Karataş Halil Rifat paşa caddesi 

" mabmut bayati sokak 
" " il .. 
11 orbaniye sokak 
il " " 

25-25 
243 
2·3 
4 
17 
19 

arsa 
ev 
" 
" 

417 Birinci kar ataş yıldıztepe ve 26-2-26 arsa 
gönül sokak 

582 Üçüncü karalaş ıslahane arkası 8 ev 
583 " " " caddesi 111 " 
597 Toraman mab. bodur ali so. 10 12 " 
599 Burnava yıkık miiıare sokak 28 " 
603 " kürt Ömer sokak 39/41 dükkan 
606 Ayavukla rana sokak 20 ev 
621 '' toprak tepe sokak 45 " 
629 Karataş dokuz eyluJ sokak 157/13 " 
645 Dolaphkuyu mah. doıaphkuyu s. 113 127 arsa 
648 Mahmudiye mab. mumcu zade s. 126 128 ev 
650 Dayı emir mab. dayı emir sokak 12 arsa 
651 " " yeldeğirmeni çıkmuı 102 " 
652 " " mah. dayı emir sokak 6 " 
654 Karataş asansör sokak es. 23 ev 
681 Imariye mah. ikinci burç 7 ev 

sokak 
701 ikinci karalaş dokuz eylul 

sokak 
701/l " " " 
70112 .. il .. 

112-114-116 ev 

118-120-126 ev 
122-124 ev 

706 Alsancak mesudiye m. es. 18 ev 
zanbak s. 

707 Hasan hoca mah. kara osman 
oğlu hanı 

26-28 oda 

708 " " .. " 26-29 oda 
709 Kasap bızır m. arayıcı sokak 3 3 dükkan 
720 Tepecik sakızlar sokak 38 arsa 
724 " hilal sokak 12 ev 
738 ikinci süJeymaniye m. deştiban s. bili no. arsa 
741 " " kimilpaşa s. " arsa 

158 

180 
360 
80 
40 
4()1 

TIRA§~ - ~ ~ 

40 
40 
35 
30 
30 

BIÇAGINI 
// 

DUN YADA 
o 

100 
40 '100 MiLYON 
70 
70 

550 
100 

6 
28 
8 

12 
8 

254 
26 

200 
600 
120 742 
540 743 

40 744 
745 

60 746 

" 
" 
" 
" 
tt 

,, 

" " 
" 

,, 
,, 

" 
" " ,, 

" ,, 
" 

24 747 
48 

748 
60 " 

sokak 
Eşrefpaşa kiremitçi 

60 
749 

60 
751 

19 
752 

51 753 
130 755 
340 757 
400 761 

100 
160 766 
200 

" " " 
" 

çorak sokak 

" " 
" " ,, Şeyh Ahmed a 
,, Aziz ağa s. 

ikinci ıüleymaniye m. eıref· 
paşa ıeyh Ahmed sokak 
Ahmedağa mah. limoncular 
sokak 

560 781 Karataş duygu ıokak 

es. 110 
bili DO, 

,, 
" 

es. 150 
120 

bili no. 

" 
" 
" 
" 
" 

bilA no. 

11 

47 

,, 

" 
" ,, 
,, 

ev 

arsa 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

arsa 

dükkan 

ev 

3 782 Üçüncü Karataş duygu sokak 
100 783 Üçüncü Karataş duygu sokak 

1 810 Hasanhoca mah. Karaosman 

55 43 ev 
65,53 63 
26-41 

arsa 
oda 

2 
3 

oğlu hanında 

60 818 Karantina mısırlı caddesi 318-320 
8 848 Karataş şetaret sokak 10-10/l 

860 Mersinli Burnava caddesi 14 
400 873 Şehitler malı. mukaddes me- 96·98-100 

zar s. 
450 972 Mangaltepe sokak 26 
900 975 Kasap bızır mah. kuyumcular 41 
450 çarşısı. 

976 43 
" " 

,, 

arsa 
ev 
kahve 

mağaza 

arsa 
dükkan 

~ 

dftkkan 

5 
5 
5 

58 
4 
5 
7 

8 
6 
5 
3 
3 

31 
3 

140 

40 
30 
4 

35 

4 
260 

50 
1.640 

32 
90 

80 
30 

30 
100 

20 
90 
11 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bedelleri peşin 
veya taksitle ödenmek üzere pazarlıkla satışları 23-10-936 cuma 

günü saat onda ihale edilmek kaydile açık arttırmaya ko

nulmuştur. 

4 

istekli olanların hizalannda yazılı depozitoyu veznemize yatı
rarak arttırmaya girmeleri ve yanlannda birer fotoğraf getirme-
leri ilan olunur. 9-22 (734) 2095 

• Tefrlnlevel •'-'• 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fevkalade kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişleriniz• değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

•111111a111111111a••D•111•1111ae•111llllllllllll•lllllllllllllllllllllllllllllllll 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkaulmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalanmız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliti Nef'i Naci ve 
j. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 

T clefon - lzmir 3465 

MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
D: Lira 
858 Darağaç demirhane sokağı 29 eski 23 taj No. lu 

alt katdaki iki odası 
213 Karşıyaka Alaybey eski Hayal yeni Hakikat sokağı 

23 - 19 No. lu ev 
762 Bayraklı Bülbül sokak 18 No. lu ev 
839 Bornova 1 inci yaka so. 4: 8 No. lu ev 
840 " " " " 10 - 2 10 No. lu ev 
497 Karantina Bülbül sokak 84 - 54 No.lu ev 
543 " " " 82 • 52 " ev 
307 Buca sulh sokak 1 - 3 No. lu dükkan 
152 Karşıyaka Celilbey sokak 48 - 40 eski 80 • 88 taj 

18 

7,50 
6 

10 
10 
10 
10 
12 

No. lu ev 37,50 
295 Buca Mecidiye Belediye caddesi 82 - 86 No. lu ev 60 
Yukarıda yazılı Yunan emvalinin 6 aylık kara verilmek üzere 

10 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 19 - 10 • 936 
Pazartesi günü saat 16 da dır. Ahcaların Milli Emlak Müdüriye-
tine müracaatları. 730 (2049) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yiikünfi tahliyeden 

sonra Burgas, Varna ve Kös
ten için yük alacakbr. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş-

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin· 
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacakhr. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia için yük 
alacak tar. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmır Beledlyealnden : 
Basmahane mıotakasına aid 

resmi müb&r 6-10-936 da zayi 
olmuştur. Yenisi çıkarılacağın· 
dan eskisinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. 745 (2047) 

- Eşrefpaşada ikinci Süley• 
maniye mahallesinin ikinci ip
likci sokağmda yeniden yapıla· 
cak döşeme başkitiplikteki 
keşif ve şartname veçhilc 13 -
10 • 936 Sah günü saat on al
tıda açık eksiltme ile ihale edi· 
lccektir. işin bedeli keıfi 274 
liradır. iştirak için 20 lira 55 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
125 kuruştan 331 lira 56 ku
ruş bedeli muhammenle 58 sa• 
Yılı adanın 16 sayılı arsası baş 
katiplikteki şartname veçhile 
13 • 1 O - 936 Salı günü saat 
on altıda açık artırma ile iha· 
le edilecektir. iştirak için 25 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve saat· 
la encümene gelinir. 

( 1950) 26 - 30 - 6 - - 9 
1 - 374 Lira elJi kuruş be

deli keşifli evlenme dairesin· 
de yaptırılacak tamirat işi 
23 - 10 - 936 cuma günü saat 
on altıda açık ekıiltme ile iha
le edilecektir. Keşif ve şartna
ltleıini görmek üzere başmü· 
hendisliğe, iştirak için yirmi se
kiz liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Mimar Kemal caddesile 
Gazi bulvarı arasındaki cadde
nin belediyece verileçek ban
dırma paket taşlarile döşenme
si işi 23 - 10 - 936 cuma günü 
~aat on altıda açık eksilt~e 
•le ihale edilecektir. işin bede
li keşfi 541 liradır. Keşif ve 
Şartnamesini görmek üzere baş 
nıOhendisliğe, iştirak için de 
kırk lira altmış kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
nıene gelinir. 

3 - Bin dört yüz altmış li
ra bedeli keşifli Şabaniye so
kağında yapılacak lağım 23 -
10. 936 c .. •• t uma gunu saa on 
altıda açık eksiltme ile ihale 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
KYPHISSIA vapuru 6 birinci 

teşrinde bekleniyor. 10 ~irinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükalacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremeıı li· 
manian için yük alacaktır. 

••ı:ı&• 
American Export Lines 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacaktır. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

Sefer müddeti : 
Bire • Boston 16 gün 
Pire· Nevyork 18 gün 

... 181 •• 
Den Norske Middelhavslioje 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di· 
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

--• ... llMIM• ... ·--
S. A. Royale Hongroise de Na· 
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motoru 13 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye· 
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükre, 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
SuJina,Galatz ve Galatz aktar-
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeıte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

grza 6 2 #fZPL<fZM' +; ... 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im· 
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mebmed Ali tuvalet salonuna 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 

.U'""LZZ7,,722'7...7...7J.7..T.L7..7-7.Z7.T.L2J. 

edilecektir. Keşif ve şartname
sini görmek üzere başmühen
disliğe, iştirak için de yüz do
kuz buçuk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatta encümene gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştıtn iki yüz yirmi 
sekiz lira bedeli mubammenle 
Çayırlı bahçede 83 sayıh ada
nın 19 sayılı arsası başkitip
likteki şartnamesi veçhile 23 -
10 - 936 cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için on ye
di lira on kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile söyleoen 
gün ve satte encümene geli
nir. 

5 - Çocuk yuvası ihtiyacı 
için Başkatiplikteki şartname 
veçhile ve ilişik listede 33 ka
lemde yazıla mualec'! ve ma-
teryal 23 - 1 O - 936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Hepsinin be· 
deli muhammeni bin otuz dört 
lira yirm~ beş kuruştur. iştirak 
için yetmiş sekiz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatta encümene 
gelinir. 
6 - 9 -13 - 17 (2019) 709 

"f Eft I ASIR 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidJerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırm12.ı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey· 
nir mayası, vim, ışıldak, 

persil, toriJ kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti) 
kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, -ıe;lek marka 
~~stı~ b~yaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
ıçın ıspırto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boya1ar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, ftitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi içip adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve Jiistik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve %İraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidJerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
... . ~ ... ' · .... ... . 

En hoı meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevelJit rahatsızbkları önler. Hazmı kolaylaştmr. 

İnsriliz Kanzuk eczanesi Beyoglu • lstanbul 

Hususi ŞiF A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 

1 saf, temiz daima 
tam randman 
veren 

Şifa Bahk 
yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin ~dersiniz. 

Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 kuı uş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükümet sırası 

Milli Emlak müdürlüğünden : 
Dosya Kıymeti 

lira 
900 Alsancak Mesudiye Bornava C. 82 eski 84 taj 

No.lu Sakız biçimi bodrum üzerinde tabanı mer
mer döşemeli bi~ ~oridor _iki oda ile bir salo.n 
odası üst katta ıkı oda bır lavan arası ve bır 
taraça bit mutbah bir çamaşırlık ve avluyu 
müştemil ev 115.40 

851 Tepecik Pirine çıkmazı D.4 410 M. tarla ha-
linde bahçe . . 10.50 

Yukarda yazılı emvalin mülkı~.etı ?.1ünhasıran gayri müba?il 
bonosu ile ödenmek üzere 10 gun muddetle kapalı zarf usuhle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi~ 19 • -~~- •. 93~ paza_~tesi günü saat 
16 dadır Ahcıların Milli Eınlak mudurıyetıne muracaatları. 

• 729 (2048) 

Olivier Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 eyJule ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

DRAC50 vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svar.se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
ret~erinin değişikliklerinden me 

, ıuhyet kabul edilmez. 

-11111!1----·11 Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\'luzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

5ahtte e 

lzmir Sulhhukuk hakimli
ğinden: 

lzmir milli hazine namına 
vekili avukat Adem Kora ta
rafından lzmirde Gaziler ma· 
hallesinin Dönerli sokağında 
7 / 25 numaralı evde oturan 
Zehra aleyhine aleyhine açılan 
ecrimisil davasından dolayı 

mumaileyh namına tastir ve 
berayi tebliğ irsal kılınan dave
tiye varakasının ikametgahının 
meçbuliyetine binaen bili tebliğ 
iade edilmesi hazine vekilinin 
sebkedtn talebi üzerine gazete 
ile ilanen tebligat icrasına ka· 
rar verilerek bu bapta mahke· 
me 24 T. Evvel 936 tarihine 
müsadif Cumartesi gününe ta
lik kalınmış olduğundan yevmi 
mezkürda saat 11 de lzmir 
Sulhhukuk mahkemesine l.izzat 
gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında 
gıyab kararı tastir kılınacağına 
dair davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

744 (2046) 

Izmir Ahkamı şahsiye hakim-
liğinden: Sayı: 930-88 

30-9-936 Çarşamba günlü ve 
9359 sayılı gazetenizin yedinci 
sabifesinin 4 üncü sütununda 
mahkememiz tarafından yaptı-
rılan ilinın .30-10-36 da gayri 
menkulat satışı günü konulmuş 
ise de o günün eyyamı tatai
yeden olması hasebile 1 inci 
artırmanın 2-11-36 Pazartesi 
günü saat 15 de ve ikinci ar
tırn:;anm da 23-11-36 Pazartesi 
günü saat 15 de ayni yerde 
yapılacağının ayni sütunda tas· 
hiben ilan edilmesini isteriz. 

755 (2050) 

·····································································: 
TAZE TEMiZ 

JIAÇ 
ucuz 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu ham karşısınd:ı 

. . . --. . . . . 
• . 
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Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmıkmışbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

( Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akıam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaı kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et-
meyiniz:, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaıı size birdaha alkışlatacaktır. Zevk, 
Sanat, bilsıi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

Çamaltı müdürlüğünden: 
Tuz fabrikamızla buna müteferri ambar binasını birbirine bağ

layan ve bedeli keşfi 2103.14 lira olan üstü örtülü bir geçidin 

inşaatı artırma eksiltme kanununun hükümlerine göre münaka

saya konulmuştur. 

ihale günü müstacel kaydı ile 15-10-936 Perşembe olarak 

tesbit edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen görmek 

keşif ve şartnameyi tedkik etmek üzere Tuzla müdürlüğüne ve 

sözü geçen günde saat on dörtte Çamaltmda toplanacak olan 
ihale komisyonuna yüzde 7.5 teminat akçeleriyle müaracaatlara 
lüzumu ilin olunur. 8-9-10 (728) 2034 




